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------------------------------------------------------------------------------------- !-

• ■

Pe întreg cuprinsul patriei noastre a înce
put într-o atmosferă de bucurie și entuziasm 
sărbătorirea „Lunii Prieteniei Romîno-Sovieti- 
ce"‘, sărbătoare scumpa poporului nostru 
muncitor, care încă din cele mai vechi tim
puri întreținea legături de prietenie cu ve
cinul său din răsărit.
„Luna Prieteniei Romîno-Sovietioe” constituie 

pentru poporul nostru muncitor un pri
lej de manifestare a sentimentului de dra
goste și recunoștință veșnică față de eroicii 
constructori ai comunismului, cărora le da
torează nu numai eliberarea de sub jugul 
fascist și al exploatării sîngeroase, ci și via
ța liberă și fericită pe care o construiește 
astăzi, sub conducerea partidului, cu spriji
nul multilateral al Uniunii Sovietice.

In cei 10 ani care s-au scurs de la elibe
rarea țării noastre, marele popor sovietic 
ne-a acordat un ajutor frățesc și neprecupe
țit în toate. domeniile, datorită căruia clasa 
muncitoare din țara noastră în alianță cu 
țărănimea muncitoare, condusă de Partidul 
Muncitoresc Romîn, a putut face pași repezi 
și siguri pe drumul construirii socialismu- 
lui.

A intrat ca o tradiție în istoria țării noas
tre sărbătorirea prieteniei cu poporul frate 
sovietic, prietenie care a constituit întotdea
una un factor de progres pentru țara noas
tră. Cu sprijinul vitezei armate ruse, po
porul romîn și-a cucerit în 1877 independen
ța de stat.

Faptul că la 23 August 1944 țara noastră 
a fost eliberată de sub jugul fascismului 
de către glorioasa Armata Sovietică a 
făcut posibil ca viața oamenilor muncii să se 
schimbe radical în cei zece ani care au tre
cui. Clasa muncitoare a încetat de a mai fi
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In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Spre noi succese în întrecere
In contul anilor viitori

Fluruitul mașinilor și bătăile 
ritmice ale ciocanelor sînt împletite 
cu entuziasmul muncitorilor ateli
erului întreprinderii „Ardealul". 
Nici o clipă nu este pierdută. Man- 
drinele strungurilor se învîrt-esc de 
zor, iar frezele mușcă cu sete din 
bucățile deL metal pe care omul cu 
ajutorul mașinilor le preface în piese 
trebuincioase. In atelier totul frea
mătă. Se duce lupta pentru înde
plinirea angajamentelor luate în 
cinstea Congresului partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie. Aici, sînt

mulți muncitori care caută ca zil
nic să înscrie noi realizări.

Zilele trecute, muncitorii au -aflat 
o nouă veste : ti ei tovarăși din rîn- 
durile lor și-au îndeplinit normele 
pe anul acesta, lucrînd în contul 
anului viitor. Astfel, mecanicul Josan 
Mănole lucrează în contul ultimei 
decade a lunii, martie 1955, Pop 
Isi.dor în contul lunii Iunie, și tî- 
nărui Achim Ion în contul lunii iu
lie 1955.

STOIAN ION 
coresp. voluntar

Angajamentele prind viață

o clasă exploatată, devenind clasă conducă
toare în stat. Șomajul, crizele economice și 
teama zilei de mîine au apus pentru totdea
una în țara noastră. A rămas de domeniul 
trecutului viața grea a țăranului muncitor 
din satul în care domnea moșierul și jandar
mii săi. Regimul nostru democrat-popular a 
siărîmat pentru totdeauna relațiile și trata
tele înrobitoare și pustiitoare pentru econo- 
m:a națională, făurind, un stat nou, în care 
s-au stabilit relații de tip nou cu marea țară 
a socialismului și țările de democrație popu
lară. Unul din factorii cei mai de seamă care 
au contribuit la făurirea vieții noi este spri
jinul uriaș pe care ni l-a dat și ni-1 dă Uni
unea Sovietică. Acest sprijin se face simțit 
pretutindeni: în fabrici, pe ogoare, în insti
tuții, în școli. El se răsfrînge în creșterea 
n'velului de trai ăl poporului atît prin succe- 
selt dobîndite în dezvoltarea industriei gre

Cu fiecare zi ce trece, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii întreprinde 
rii „Gheorghe Doja" obțin noi suc
cese în lupta pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate în cinstea 
Congresului și a zilei de 7 Noiem
brie.

In cursul lunii septembrie grafi
cele de producție au arătat noi rea
lizări față de angajamentele luate. 
Astfel, planurile de producție la u- 
nele produse au fost depășite cu 
20,16% și 16,39% față de angaja

mentele luate, realizînd totodată 
economii de peste 9.100 lei.

Rezultatele pozitive -dobîndite de 
către colectivul acestei întreprin
deri se datoresc muncii de zi cu zi 
a organizației de bază și comitetu
lui de întreprindere, care mobili
zează masele de muncitori pentru 
îndeplinirea planului. In cursul lu
nii trecute peste 80% din munci
tori, tehnicieni și ingineri au fost 
antrenați în întrecerea -pornită în 
cinstea Congresului și a zilei de 7 
Noiembrie.

le cît și în dezvoltarea celorlalte ra
muri ale economiei noastre naționale legate 
în mod direct de ridicarea nivelului de trai
al oamenilor muncii.

Dacă astăzi industria bunurilor de larg 
consum din țara noastră produce mărfuri 
din ce în ce mai multe și de calitate supe
rioară, aceasta se datorește ajutorului sovie- 
i: dat în materiale, materii prime, utilaje și

In fruntea
In comuna Oarda de Jos munci

le agricole de toamnă sînt în toi. 
Sprijiniți și îndrumați de organiza
ția de bază și comitetul executiv al 
sfatului popular, țăranii muncitori 
din comună antrenați în întrecerea 
patriotică în cinstea celui de al 
If-lea Congres al partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie, muncesc cu 
avînt sporit. Ei au recoltat pînă la 
7 qctombrie floarea soarelui în pro
porție de 100%, cartofii 98% și po
rumbul peste 90%.

întrecerii
Țăranii muncitori își condițio

nează și tratează semințele con
vinși fiind că o recoltă bogată se 
poate obține numai cu semințe con
diționate și tratate.

Ei au executat arăturile de toam
nă în proporție de 70%,, iar însă- 
mînțările s-au realizat în proporție 
de peste 25%.

Fruntași la recoltat și semănat 
sînt țăranii muncitori Munteanu 
Nicola-e, Șerdean Nicolae, Barbu 
ion și alții.

experienței înaintate de muncă sovietice, care 
> a făcut posibil ca industria noastră să pro- 

. ducă fel de fel de utilaje și produse care îna
inte se importau. Excavatoarele de la fabrica 
„Sîntimbru", combina de la G.A.S. Galda de 
Jos, strungurile moderne de la întreprinderea
„Ardealul" și multe alte mașini și unelte care 
ne-au sosit din U.R.S.S., cît și experiența a- 
vansată a oamenilor sovietici, au făcut ca și
în industria și agricultura noastră din ra
ion să crească neîncetat producția și bună
starea oamenilor muncii.

In domeniul culturii ajutorul sovietic e tot 
atît de prețios. Cu ajutorul experienței so
vietice se înfăptuiește azi cu succes în țara 
noastră revoluția culturală. Știința noastră 
a devenit o știință pusă în slujba intereselor 
poporului muncitor.

Prietenia și alianța de nezdruncinat cu 
Uniunea Sovietică își găsește expresia în 
:pțeresul și dragostea cu care masele largi 
de oameni ai muncii înconjoară Asociația ro- 
mînă pentru strîngerea legăturilor de priete
nie cu U.R.S.S. — A.R.L.U.S. — de la a

Din activitatea
De curînd în comuna Sîntimbru 

au început colectările produselor 
de toamnă la porumb, cartofi, floa
rea soarelui, ceapă, etc.

Deputata Barbu Carolina, conști
entă de sarcinile ce-i -revin pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate 

în cinstea celui de al II-lea Con
gres al partidului și a zilei de 7 
Noiembrie, desfășoară în circum
scripția sa o vie activitate în mun
ca de colectări. Ducînd zi de zi 
muncă de lămurire de la om la 
om, ea explică țăranilor muncitori 
importanța colectărilor și totodată,

unei deputate
prin exemplul său personal, mobili
zează pe țăranii muncitori pentru 
a se achita de această îndatorire 
patriotică. Astfel, pînă la 5 octom
brie, țăranii muncitori din circum
scripția sa au predat cotele de 
grîu 100%, la porumb 15%, cartofi 
55%, ceapă 90%, carne 91%, lapte 
58% și fîn 100%. Fruntași în cir
cumscripție la colectări sînt țăra
nii muncitori Mîrza Vasile lui Mi- 
hăilă, Cerghidean Partenie și alții, 
care și-au achitat în întregime co
tele de produse vegetale cît și 
animale.

cărei creare se împlinesc în curînd 10 ani.
Să facem ca bogatele manifestări multila

terale ce vor avea loc în cadrul acestei lu
ni și care își găsesc încununarea în ziua de 
7 Noiembrie — aniversarea Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie — să exprime pu
ternic sentimentele de dragoste și recunoș
tință a poporului nostru față de marea noas
tră prietenă eliberatoare — Uniunea Sovie
tică I Aspecte de Ia expoziția raională agro-zoo-silvică

Deschiderea noului an școlar 
în sistemul învățămîntului 

de partid
Zilele acestea a început noul an școlar în cercurile și cursuri

le învățămîntului de partid în întreprinderile și instituțiile raio
nului nostru.

Problema educației comuniste a oamenilor muncii, a înar
mării lor cu atotbiruitoarea învățătură marxist-leninistă stă 
permanent în centrul atenției partidului nostru. In proiectul Sta
tutului modificat al P.M.R. se prevede ca' o îndatorire a fiecărui 
membru de partid de a-și ridica nivelul de conștiință, de a-și în
suși bazele marxism-leninismului.

Anul școlar precedent în învățămîntul de partid a înregistrat 
o serie de rezultate pozitive. O deosebită atenție s-a acordat 
conținutului de idei al propagandei. Puterea de mobilizare a 
propagandei a sporit în mod simțitor. Cursanții care au tost 
încadrați în învățămîntul de partid, își îndeplinesc cu mai mult 
spirit de lăspundere sarcinile încredințate, sînt fruntași în 
muncă, luptă activ pentru traducerea în viață a hotărîrilor 
partidului și guvernului.

Deși s-au obținut unele rezultate pozitive, totuși munca de 
propagandă nu s-a ridicat la înălțimea marilor sarcini de luptă 
care stau în fața partidului. De -aceea, organizațiile de bază tre
buie să lupte neslăbit pentru înlăturarea lipsurilor ce persistă 
încă în învățămîntul de partid.

Trebuie să se pună capăt în mod hotărît practicii greșite de a 
se preda teoria marxist-leninistă fără a fi legată de viață, de 
activitatea practică a partidului nostru în etapa actuală, de pro
blemele și sarcinile care decurg îndeosebi din politica economi
că a partidului.

In vederea realizării acestei principale sarcini este necesar 
să se ducă o luptă necruțătoare împotriva dogmatismului și bu- 
cheri-smului, să se combată orice confuzii, denaturări sau vul
garizări ale tezelor marxism-leninismului.

In cercurile și cursurile învățămîntului de partid trebuie să 
se explioe în mod temeinic faptul că în faza actuală a construc
ției socialiste în țara noastră, ridicarea agriculturii constituie ve
riga hotărîtoar-e pentru dezvoltarea întregii economii naționale 
și ea trebuie să se facă paralel cu dezvoltarea continuă, neforța- 
tă, a industriei grele și cu creșterea rapidă a industriei produ
cătoare de bunuri de larg consum.

întregul proces al învățămîntului de partid trebuie să asigure 
studierea și însușirea temeinică a rezoluțiilor și hotărîrilor parti
dului nostru, a documentelor celui de al Il-lea Congres al 
P.M.R., a-ccentuîndu-se mai mult asupra problemelor teoretice 
și practice legate de lichidarea rămînerii în urmă a agriculturii 
și bunurilor de larg consum.

O deosebită însemnătate au cercurile de studiere a istoriei 
P.M.R., care vor fi organizate pentru prima oară în acest an, 
pentru sprijinirea membrilor de partid în cunoașterea tradițiilor 
eroice ale partidului nostru, pentru educarea lor în spiritul dra
gostei și devotamentului față de partid și popor.

In vederea ridicării la un nivel cît mai înalt al învățămîntului 
de partid, organizațiile de bază trebuie să lichideze metodele 
formaliste și birocratice în conducerea învățămîntului și să pu
nă în centrul preocupărilor lor grija pentru conținutul de idei al 
propagandei.

Partidul a subliniat în repetate rînduri că principiul de orga
nizare în sistemul învățămîntului de partid este principiul libe
rului consimțămînt. Insă ar fi greșit dacă organizațiile de bază 
și-ar închipui că problema ridicării nivelului ideologic al comu
niștilor poate fi lăsată la voia întîmplării. încadrarea membri
lor de partid în învățămînt pe baza acestui principiu, nu slă
bește ci sporește răspunderea organizațiilor de bază pentru pre
gătirea ideologică a comuniștilor.

O sarcină de seamă a organizațiilor de bază este de a ve
ghea ca fiecare membru de partid să-și îndeplinească obligația 
statutară de a studia marxism-leninismul, exercitînd un control 
permanent și sistematic asupra felului cum studiază fiecare 
membru de partid.

O atenție deosebită trebuie să se acorde propagandistului —- 
figura centrală în- învățămîntul de partid. Pentru ca propagan
diștii să-și ducă cu succes la îndeplinire sarcina nobilă și de 
mare răspundere, e necesar ca organizațiile de bază să ie creeze 
condiții pentru pregătire. De-asemenea este necesar să fie lichidată 
din rădăcină tendința profund greșită a unor organizații de bază 
de a repartiza și alte sarcini propagandiștilor pe lîngă sarcina 
ce o au de a conduce un cerc sau curs.

Sarcina ridicării la un nivel înalt al învățămîntului de partid 
cere din partea organizațiilor de bază să-și îmbunătățească con
tinuu munca de conducere și de îndrumare a învățămîntului de 
partid, să analizeze și să dezbată cu regularitate problemele de 
conținut ale propagandei, funcționarea învățămîntului, rezulta
tele sale practice.

Să ne sporim eforturile, pentru însușirea profundă a atotbiru
itoarelor învățături ale lui Marx-Engels-Lenin-Stalin 1



Să facem însămînțările la timp 
șl la un înalt nivel agrotehnic

Una -din principalele sarcini pe 
care le pune în fața întregului po
por proiectul de Directive al Con
gresului al II-lea al partidului este 
creșterea serioasă în următorii 
2—3 ani a producției agricole. In 
lumina acestei sarcini o deosebită 
atenție trebuie acordată lucrărilor 
agricole de toamnă, deoarece de 
aceasta depinde în mare măsură 
obținerea de recolte sporite în a- 
nul viitor.

In prezent, în întreg raionul nos
tru însămînțările de toamnă au în
ceput și se desfășoară cu intensi
tate crescîndă. Mobilizați de către 
sfaturile populare comunale și de 
către organizațiile de bază, nume
roși țărani muncitori din comune
le Oarda de Jos, Bărăbanț, Galda 
de Jos, Vințul de Jos și altele, du
pă ce au efectuat arătura și și-au 
condiționat și tratat semințele, ah 
început însămînțările. Datorită a- 
ces'tui fapt în aceste comune s-au 
însămînțat însemnate suprafețe cu 
grîu și alte culturi de toamnă. De 
asemenea, în gospodăriile colective 
și întovărășirile agricole lucrările 
agricole de toamnă sa desfășoară 
cu succes.

Trebuie spus însă că ritmul în- 
sămînțărilor de toamnă în raionul 
nostru se desfășoară nesatisfăcă
tor. In comuna Ciugud, de pil
dă, cu toate că recoltările produse
lor de toamnă sînt pe terminate, 
pînă la 5 octombrie abia s-au însă
mînțat 26 ha. In multe comune, ca 
Hăpria, orașul Alba-Iulia, Mihalț, 
etc., datorită faptului că organiza
țiile de bază n-au în centrul preo
cupărilor lor mobilizarea țăranilor 
muncitori de a ieși la însămînțat, 
sînt însămînțate suprafețe foarte 
mici. Aceasta rămînere în urmă este 
cauzată în mare măsură de slaba 
muncă de popularizare a regulilor 
agrotehnice în mijlocul țăranilor 
muncitori.

Se impune ca o necesitate abso
lută, în dobîndirea de producții 
sporite la hectar, efectuarea cu toa
tă răspunderea a curățirii și trată
rii semințelor. Dacă în unele co
mune sfaturile populare au mobili
zat țăranii muncitori la îndeplini
rea acestei sarcini, apoi sînt multe 
comune în raion, unde nepăsarea a 
mers pînă într-acolo, încît nici n-au 
fost asigurate condiții de condițio
nare și tratare a semințelor. Așa se

Duminica trecută a avut loc cea 
de a treia sesiune ordinară a Sfa
tului popular raional. In cadrul se
siunii, printre alte probleme, a fost 
dezbătută și problema conținutei 

întăriri economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective și a întovă
rășirilor agricole.

Raportul prezentat de către tov. 
Hada Dionisie, șeful secției agrico
le a Sfatului popular raional, a scos 
în evidență o serie de succese fru
moase dobîndite în această direc
ție. Cele 10 gospodării colective 
și cele 16 întovărășiri agricole s-au 
întărit din punct de vedere econo- 
mico-organizatoric și continuă să se 
întărească, devenind adevărate cen
tre de atragere a țărănimii munci
toare pe drumul belșugului. Cu
sprijinul Comitetului raional de 
partid și a Sfatului popular raio
nal, în gospodăriile colective au
fost dezvoltate ramuri anexe, iar
în urma îndrumării tehnicienilor 
de a aplica metodele agrotehnice 
înaintate la lucrările agricole, pro
ducția medie la hectar atît în gos
podăriile colective cît și în întovă
rășirile agricole a crescut serios.

Deputății și invitații care au luat 
cuvîntul pe marginea raportului 
au arătat căll$&t3îiî^5'-ă(5e^fe'‘-rtezut- 

întîmplă în satul Obreja și Cistei 
unde, datorită nepăsării sfatului 
popular comunal din Mihalț, nici 
azi nu există centre de condiționat 
și tratat semințe. Comitetul execu
tiv al sfatului popular din Mihalț 
dovedește o slabă preocupare și în 
ce privește funcționarea centrului 
din comună. Așa se explică de 
ce atunci cînd țăranii muncitori 
s-au prezentat spre a-și condiționa 
și trata sămînța, centrul era în
chis, deoarece responsabilul centru
lui, tovarășul Breazu Petru, era 
plecat în interese personale.

Combaterea metodelor înapoiate 
folosite de unii țărani la însămîn- 
țări, ca semănarea cu mîna prin 
împrăștiere înaintea plugului etc., 
trebuie să constituie o principală 
preocupare a sfaturilor populare și 
a tehnicienilor agricoli. Țăranii 
muncitori trebuiesc îndrumați spre 
centrele de închiriat mașini, spre a 
insămînța cu mașini, deoarece pe 
lingă că se asigură o lucrare a- 
grotehnică bună, se face și econo
mie de semințe. Trebuie extinsă 
însămînțarea în rînduri încrucișate 
și dese, deoarece aplicînd aceste 
metode se obțin sporuri mari de 
recoltă. Realizarea planului de în- 
sămînțări la un înalt nivel agro
tehnic impune o serioasă îmbună
tățire a activității centrelor de în
chiriat mașini, și unelte. Trebuie li
chidată din rădăcini atitudinea de 
dezinteres de care dau dovadă u- 
nele conduceri de cooperative care, 
atunci cînd se ivește vreun defect 
la mașini, le țin nereparate săptă- 
mîni întregi.

Nu trebuie uitat nici o clipă că 
timpul se poate schimba din zi în 
zi. De aceea este necesar ca sfa
turile populare, cu sprijinul orga
nizațiilor de bază, să ia toate măsu
rile menite să ducă la grăbirea în- 
sămînțărilor. De asemenea, ținînd 
cont că în raionul nostru o mare 
parte din culturile de toamnă se 
însămînțează în teren însămînțat 
cu porumb sau alte culturi ce se re
coltează în prezent, trebuie grăbite 
recoltările.

Organizațiile de bază, prin agi
tatori, trebuie să ducă o intensă 
muncă politică spre a mobiliza pe 
fiecare om al muncii din agricul
tură să lupte pentru a întîmpina 
Congresul partidului și ziua de 7 
Noiembrie cu noi succese în lupta 
pentru recolte bogate.

Lucrările sesiunii Sfatului popular raional

Sprijin concret — nu în general — gospodăriilor colective 
și întovărășirilor colective

tale în munca de întărire și dezvol
tare a sectorului socialist din a- 
gricultură, au existat și o serie de 
lipsuri.

Deputatul Borza Gavrilă a criti
cat aspru Comitetul executiv al 
Sfatului popular raional pentru de
lăsarea de care a dat dovadă în 
întărirea economico-organizatorică 
a gospodăriilor colective și a în
tovărășirilor agricole. Tovarășul 
Hada Dionisie membru în Comite
tul executiv și șeful secției agricole 
a sfatului popular raional, — a ară
tat vorbitorul — a participat în a- 
cest an abia la două adunări ge
nerale a gospodăriilor colective, 
ceea ce a făcut ca tov. Hada să nu 
cunoască unele lipsuri și greutăți 
în activitatea acestora și deci să nu 
poată da cu competență și la timp 
îndrumările necesare pentru înlătu
rarea deficiențelor.

In munca unor tehnicieni din ca
drul Sfatului popular raional — a 
arătat tov. Munteanu Liviu, preșe
dintele întovărășirii agricole din

Corespondenții 
ne sezisează că...

Cooperativa „Munca Nouă"* din 
Alba-Iulia tărăgănează de un an 
de zile zugrăvirea localului sfatu
lui popular al comunei Bărăbanț. 
La începutul lunii septembrie a.c. 
i s-a făcut o a doua adresă pentru 
executarea acestei lucrări, dar 
tov. Pacipa Ion, responsabil cu pro
ducția, nefiind controlat 'de către con
ducerea cooperativei, a „adăpostit*1 
și de data aceasta adresa în dosar.

întrebăm conducerea cooperati
vei (președinte Bucșer Nicolae) : 
cîte adrese trebuie să facă o insti
tuție pentru executarea unei lu
crări ?

BOCZAI ADALBERT

★
Șeful Biroului oficiului de voiaj 

C.F.R. Alba-Iulia, Moldovan Teo
dor, are atitudini necuviincioase 
față de populație. De pildă, în ziua 
de 4 octombrie a. c. o muncitoare 
a mers să-i ceară o informație des
pre prețul unui bilet și ora de ple
care ,a trenului. Acesta a refuzat 
s-o lămurească, vorbindu-i nejust. 
Cerîndu-i condica de reclamații, 
tov. Moldovan Teodor a răspuns: 
„nu-ți dau nimic — poți pleca — 
salutare".

Organele în drept au datoria să 
tragă la răspundere pe acest om, 
pentru „metodele" pe care le prac
tică.

V. M.

★
In comuna Ighiu, satul Șard, 

deși au existat posibilități, nici 
pînă acum nu s-au luat măsuri 
pentru amenajarea căminului cul
tural, pe care țăranii muncitori și 
tineretul să-l frecventeze în timpul 
liber pentru a-și ridica nivelul po
litic și cultural.

Sfatul popular al comunei, în 
frunte cu președintele Valacic Pe
tru, cunoaște această dorință a 
cetățenilor din sat, și ar fi de dorit 
să o rezolve de urgență.
C. CORNEL și R. ALEXANDRU

Abonafi-vă la presa sovietică!
Ziarele și revistele sovietice oglin

desc cele mai înaintate cuceriri ale 
științei și tehnicii în lupta pentru 
construirea comunismului.

Abonamentele pentru anul 1955 
se primesc la toate oficiile poștale 
prin factorii poștali și difuzorii vo
luntari din întreprinderi și instituții.

Cricău — se mai manifestă încă 
tendința de a îndruma întovărășiții 
la aplicarea regulilor agrotehnice 
in mod întîmplător. De pildă, înto
vărășirea noastră a fost îndrumată 
să însămînțe^e porumb în cuiburi 
așezate în pătrat, dar tehnicienii 
nu ne-au arătat cîte fire trebuie să 
rămînă într-un cuib. De asemenea, 
tehnicienii nu ne dau sfaturile cu
venite pe baza unui studiu a solu
lui, a poziției acestuia.

O serie întreagă de lipsuri pe 
care raportorul le-a trecut cu vede
rea au fost scoase la iveală de că
tre tov. Gliga Emil, secretar al Co
mitetului raional de partid. Vorbito
rul a criticat aspru lip-suirile Comite
tului executiv al Sfatului populat ra
ional în ce privește asigurarea unei 
bogate munci cultural-educative a- 
tît în rîndul colectiviștilor și înto- 
vărășiților cît și în rîndul tuturor 
țăranilor muncitori. Colțurile roșii 
din gospodăriile colective din Cistei, 
Obreja, Oiejdea și altele au o acti
vitate foarte scăzută, ceea ce expli

Toată atenția cererilor oamenilor muncii!
Rezolvarea conștiincioasă a cere

rilor oamenilor muncii, constituie 
una din sarcinile mari puse de par
tid și guvern în fața organelor lo
cale ale puterii de stat. Spre deose
bire de vechile primării care nu 
luau în seamă propunerile cetățeni
lor, sfaturile populare rezolvă dife
rite probleme obștești, la care par
ticipă masele largi de oameni ai 
muncii.

Privind munca de rezolvare a 
scrisorilor și leclamațiilor oameni
lor muncii desfășurată de către sfa
tul popular al comunei Teiuș, se 
observă că s-au obținut unele suc
cese, lucru care face ca cetățenii 
din comună să privească sfatul 
popular ca un adevărat organ care 
se interesează de diferite probleme 
ale comunei. In rezolvarea cereri
lor și reclamațiilor, comitetul exe
cutiv folosește unele metode bune, 
cum ar fi de pildă, rezolvarea u- 
r.or cereri în termen de 24 ore, a- 
nalizarea cererilor și reclamațiilor 
mai importante în ședințele comi
tetului executiv etc. Folosind ace
ste metode, scrisorile de cele mai 
multe ori sînt rezolvate prompt. A- 
oeasta face ca oamenii să nu fie 
puși pe drumuri așa cum proce
dează unele comitete executive ale 
sfaturilor popularfe comunala din 
raion.

Dacă în munca sfatului cu scri
sorile oamenilor muncii s-au obți
nut părți pozitive, trebuie să spu
nem ca există și unele lipsuri care 
lichidate vor duce la o îmbunătățire 
totală a muncii cu scrisorile. Una 
din lipsurile care mai dăinuie în 
această muncă este și aceea că 
răspunsurile care se trimit în scris 
cetățenilor în cauză sînt de cele 
mai multe oi i făcute birocratic, 
arătîndu-se în cîteva cuvinte că, 
comitetul executiv a rezolvat în 
mod pozitiv sau a respins cererea. 
Această metodă de a se trimite răs

Tragerea la sorți a libretelor de economii C. E. C. 
cu cîștiguri

In ziua de 3 octombrie, în sala 
Casei de cultură din Alba-Iulia, a 
avut loc tragerea la sorți a librete
lor de economii C.E.C. cu cîștiguri 
din regiunea Hunedoara.

In urma tragerii la sorți și-au 
majorat depunerile posesorii libre
telor care se termină cu numerele: 
033, 187, 261. 323, 523, 642, 730, 
906 cu 100%, 870 cu 200(l/o și 491 
cu 250%.

că unele lipsuri ce există în ce 
privește disciplina în muncă, crea
rea unei legături strînse între co
lectiviști și țăranii muncitori din 
afara gospodăriei colective, etc. 
I ipsa principală în această direcție 
o are în primul rînd Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular raional 
care n-a tras la răspundere secția 
culturală a raionului (șeful secției 
Popa Ion) pentru modul cancela- 
risto-birocratic în care a muncit.

După ce a scos în evidență o se
rie de rezultate obținute în întări
rea și dezvoltarea gospodăriilor co
lective și a întovărășirilor agricole, 
deputatul Mărginean Ion a criticat 
cu tărie pe acei ce se fac vinovați 
de existența lipsurilor. Comitetul 
executiv al sfatului popular raio
nal, în frunte cu tovarășul Mureșan 
Grigore, a subapreciat în mod ne- 
permis îndrumarea activității gos
podăriilor colective și a întovărăși
rilor agricole. In locul unei îndru
mări și sprijiniri concrete, comi
tetul executiv a îndrumat activita

punsuri șablon trebuie lichidată, 
deoarece ea nu lămurește pe de
plin cetățeanul. Răspunsurile tre 
bui-e să fie explicative, concrete. 
De pildă, unor cetățeni care au ce
rut ca în locul plantelor industri
ale, cum ar fi sfecla de zahăr, să 
semene porumb sau altele, li s-a 
răspuns cam așa: cererea dv. se 
respinge și ca atare dv. veți res
pecta planul de cultură... Credem 
că asemenea răspunsuri nu aduc 
niciun folos cetățeanului deoarece 
sînt incomplete. In cazul acesta 
comitetul executiv al sfatului popu
lar trebuia să arate în răspunsuri 
importanța plantelor industriale în 
așa fel, încît din răspuns cetățeanul 
să înțeleagă că dacă le cultivă, ele 
aduc mari avantaje atît producă
torului cît și statului.

O altă lipsă care se manifestă în 
munca cu scrisorile este și aceea 
că întrunirea comisiilor pentru re 
zolvarea cererilor s'au a reclama
țiilor se face rar, lucru care dă naș
tere unei munci cu totul superficia
le. De exemplu, la sfatul popular 
încă din luna martie s-au strîns 
peste 40 de cereri privitoare la de
gradările în vii. Aceste cereri nu 
au fost rezolvate decît în ziua de 
15 septembrie de către o comisie. 
Ne punem întrebarea : a putut oare 
comisia să rezolve în mod just, în- 
ti-o singură zi, toate cererile și 
mai ales că s-a deplasat la fața 
locului ? Noi credem că nu ! Acest 
fapt dovedește că în munca de re
zolvare a cererilor se mai manifes
tă birocratismul și superficialitatea.

Lichidînd lipsurile semnalate în 
munca cu scrisorile oamenilor mun
cit, comitetul executiv al sfatului 
populat al comunei Teiuș va pu
tea pe viitor să-și îmbunătățească 
munca, lucru care va ridica și mal 
mult încrederea maselor față de 
organul puterii locale de stat.

L. DUMBRAVA

După tragere, formația artistică 
a cooperativelor ț de producție 
„Munca Nouă”, „îmbrăcămintea” și 
„Progresul" din Alba-Iulia a ju
cat piesa „Tîrîie brîu" — comedie 
într-un act de T. Mușătescu. Echi
pa de jocuri a căminului cultural 
din comuna Pețelca, premiată la 
cel de al IV-lea Festival Mondial 
al Tineretului, a executat jocurile 
populare haidăul și învîrtita.

tea în gospodării și întovărășiri în 
mod general și nu concret. Așa se 
explică de ce în unele gospodării 
colective, ca aceea din Benic, au 
existat lipsuri mari față de care 
n-au fost luate măsuri de lichidare.

In numeroase sate din raion, ca 
Beldiu, Inuri, Oarda de Sus, există 
condiții pentru formarea de întovă
rășiri agricole și zootehnice, dar 
Comitetul executiv a privit cu su
perficialitate acest lucru. Deși a 
primit ajutor din partea Comitetu
lui raional de partid, Comitetul 
executiv nu s-a preocupat de popu
larizarea largă în mijlocul țărani
lor muncitori a Statutului întovă
rășirilor zootehnice. Vorbitorul a 
criticat aspru atitudinea de como
ditate de care a dat dovadă to> 
Mureșan Grigore și Hada Dionisie, 
membrii în Comitetul executiv, care, 
cu toate că cunoșteau existența a- 
cestor lipsuri, n-au luat măsuri de 
lichidare.

In încheierea lucrărilor, sesiu
nea a aprobat un proiect de hotă- 
rîri menit să ducă la îmbunătăți
rea muncii de întărire și dezvoltare 
continuă a gospodăriilor colective 
și întovărășirilor agricole, pentru a 
întîmpina cel de al II-lea Congres 
al partidului cu noi succese.



Materiale pentru Congresul al II-lea al P.M.R.
Controlul îndeplinirii hotărîrilor — chezășia succeselor

Ziarul să ajungă la timp în mîna cititorilor!

Am citit cu mult interes proiectul 
Statutului modificat al partidului 
și am constatat că în el se acordă 
un loc de seamă problemelor mun
cii organizatorice.

Experiența a dovedit că hotărîri- 
le și rezoluțiile oricît ar fi ele de 
bune nu au efect, dacă nu se des
fășoară o intensă muncă de mobili 
zare a maselor pentru a le traduce 
în viață și un control sistematic 
asupra felului cum sînt executate. 
Controlul riguros, efectuat la timp, 
oferă organelor și organizațiilor de 
paitid posibilitatea de a preîntîm- 
pina greșelile, asigură operativita
tea în muncă și executarea întoc
mai și la timp de către membrii șl 
ca.ndidații de partid a hotărîrilor.

In adunările organizației noas
tre de bază s-au luat și se iau o 
seamă de hotărîri menite să asigu
re bunul mers al producției. In.tr-o 
astfel de adunare, de pildă, s-a 
discutat problema economiilor de 
combustibil și uleiuri, evitarea de
fecțiunilor, întărirea disciplinei, etc. 
și s-au luat o seamă de măsuri. Or
ganizația a însărcinat pe tovarășii 
Mozeș Alexandru și Trifan N. ca 
împreună cu ceilalți membri de 
partid să urmărească felul cum sînt 
aplicate măsurile și cum sînt res
pectate angajamentele luate. Ca

împotriva birocratismului și a formalismului
Faptul că. proiectul Statutului 

modificat al partidului pune în fa
ța comuniștilor sarcina de a lupta 
împotriva birocratismului și a for
malismului m a bucurat mult. Sla
ba activitate a organizației noastre 
își are rădăcina tocmai în folosirea 
de către unii activiști ai Comitetu
lui raional de partid și chiar de că
tre biroul organizației de bază a 
acestor atitudini înapoiate. Ca o do
vadă a acestui lucru este în primul 
rînd, faptul că în perioada lunilor 
de vară organizația noastră a ținut 
doar o singură adunate în care s-a 
discutat primirea unor candidați în 
partid. Cît privește problema munci- 
•lor agricole, aceasta n-a fost dis
cutată însă în nici o adunare.

Lipsa unei îndrumări temeinice 
a oiganizației de bază manifestată 
din partea unor activiști ca 
Neagu Nicolae și Petreanu Teo- 
fil care au transmis doar diferite sar

Proiectul de Directive al celui 
de al II-lea Congres al partidu
lui cu privire la dezvoltarea agri
culturii în următorii 2—3 ani, a- 
preciează ca o șarcină de mare im
portanță lichidarea rămînerii în 
urmă a dezvoltării creșterii anima
lelor și, în special, a vacilor. In 
acest scop se prevede lărgirea ba
zei furajere corespunzătoare, asi
gurarea de adăposturi pentru ani
male și păsări, ridicarea considera
bilă a productivității animalelor etc.

Pentru traducerea în viață a a- 
cestor măsuri, organele locale ale 
■puterii de stat, inginerii și tehni
cienii care muncesc în direcția creș. 
terii animalelor trebuie să depună 
-eforturi serioase ținînd cont de 
toate posibilitățile existente ale 
raionului.

In raionul nostru țăranii mun- 
-citori din comunele Mihalț, Hăpria 
și Zlatna acordă o 
sebită selecționării și 
malelor, recoltării și 
rajeloi.

Aplicai ea măsurilor 
proiectul de Directive 
lui partidului care urmăresc îmbu
nătățirea continuă a raselor de a- 
nimale, va face cu putință să se îm
bunătățească mult rasele de caba-
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atenție deo- 
îngrijirii ani- 
păstrării fu-

prevăzute în 
al Congresu-

urmare, mecanici ca tov. Medrea 
Gligor, Alocanu Traian, Crișan Iu- 
liu și alții, au realizat în luna 
septembrie economii considera
bile. Totodată au crescut e- 
(onomiile de combustibil cu aproa
pe 30 tone și s-au evitat compTet 
defecțiunile.

Faptele au dovedit însă că acolo 
unde controlul asupra executării 
hotărîrilor organizației a fost slab, 
munca a suferit. Bunăoară, meca
nici ca Rusu V., de pe locomotiva 
230061, în loc să reducă consumul 
de uleiuri și combustibil au avut 
pierderi. La fel personalul admi
nistrativ al Depoului are foarte 
multe lipsuri nemotivate de la lu
cru. Toate acestea se dator esc fap
tului că organizația de bază n-a 
controlat și munca acestor tovarăși.

Ținînd seama deci, de importanța 
controlului asupra executării sarci
nilor și hotărîrilor, propun ca în 
proiectul Statutului modificat, la 
Capitolele V, VI și VII să se intro
ducă paragrafe care să oblige or
ganele și organizațiile de partid să 
instituie un control sever asupra 
îndeplinirii acestora.

BURIANOV VICTOR 
secretarul organizației de bază 

P.M.R. de la Depoul C.F.R. Teiuș

cini privind aplicarea unor hotărîri 
și au cules date statistice, au făcut 
ca nici azi biroul organizației să 
nu fie completat.

Ca urmare a acestui sistem de 
lucru, în comună muncile agricole 
sînt mult înapoiate. La colectări, 
de pildă, procentajul de îndeplini
re este numai de 2% la cartofi, 
8% la ceapă, 29% la alte boabe, 
44% la lapte de vacă, etc.

Ținînd seama de prevederile pro
iectului Statutului modificat, orga
nizația noastră de bază avînd spri
jinul permanent și concret al ac
tiviștilor Comitetului raional de 
partid, are datora să treacă de la 
o muncă birocratică — formală la 
la o activitate intensă în scopul 
traducerii în viață a hotărîrilor par
tidului și guvernului.

MUNTEANU EUSEBIU 
membru în biroul organizației de 
bază P.M.R. din comuna Stremț

Tot efortul pentru dezvoltarea creșterii animalelor
line din comunele de munte din -ra
ion, prin introducerea armăsarului 
Huțul, iar în cele de șes a armăsa
rului Lipițan.

La bovine, pentru îmbunătățirea 
rasei în comunele de munte, se vor 
introduce pe scară largă reprodu
cători din rasa „Pmtzgiu', iar în 
comunele de deal și șes reproducă
tori din rasa „Siementhal", îmbună- 

prezent este realiza- 
de 70% 
ovin, prin introduce- 

de rasă tigaie și 

tățire care în 
tă în procent

In sectorul 
rea berbecilor
prin organizarea a 4 stațiuni de 
montă în comunele Mihalț, Galda 
de Jos, Teiuș și Vințul de Jos se 
va îmbunătăți rasa de oi țurcane.

Activitatea vie ce se desfășoară 
în comunele de munte pentru in
troducerea rasei de porci „Manga • 
liță”, și în cele de deal și șes, a 
rasei de porci „Bazna" a făcut po
sibil să fie reilizată sarcina de in
troducere în proporție de 70% față 
de efectivul de porci existent.

In raionul nostru în trecut sta
țiunile de montă abia atingeau ci
fra de 7—8 reproducătorii, din care

înaltul titlu de membru 
de partid

Proiectul Statutului modificat 
subliniază printre altele, că este 
cu neputință ca un membru de par
tid să se rezume numai la recu
noașterea formală a politicii parti
dului.

Există însă în comuna noastră mem
bri de partid cu munci de răspun
dere care consideră în mod greșit 
că partidul are două discipline, 
una pentru membrii de rînd și una 
pentru conducători. Un astfel de 
exemplu este și tovarășul Bran Teo
dor Marian, membru în biroul or
ganizației de bază IP.M.R., care 
consideră că din -moment ce i s-a 
încredințat această muncă, respec
tarea disciplinei de partid este o 
chestiune care nu-1 mai privește. 
Astfel, în dese rînduri el a mani
festat o atitudine de subapreciere a 
sarcinilor primite din partea orga
nizației de bază. El nu numai că 
nu a dus muncă de lămurire cu 
țăranii muncitori să-și predea cote
le la timp, să-și respecte autoim- 
punerea, ci se numără printre co
dașii satului în această direcție. 
De aceea eu cred, că organizația 
de bază a procedat greșit, nedis- 
cntîTid pînă acuma atitudinea to
varășului Bran pentru a-1 ajuta 
să lichideze lipsurile .

Tovarășul Costoi loan și alții, 
adoptă o atitudine împăciuitoristă, 
de cocoloșire a lipsurilor, ceea ce 
dăunează bunului mers al muncii 
în organizația de bază. De aceea 
prevederea în proiectul Statutului 
modificat, că cel care co
coloșește lipsurile și împiedică pe 
membri de partid să le semnaleze 
organelor conducătoare va fi aspru 
sancționat, este bine venită.

Din proiectul Statutului se des- 
piinde limpede că a respecta nu
mai unele îndatoriri și a călca al
tele, înseamnă a știrbi din calitatea 
de membru al partidului. Numai 
prin respectarea fiecărei îndatoriri 
pievăzută în Statut poate fi păs
trat cu cinste și ridicat tot mai 
sus înaltul titlu de membru al Par
tidului /Muncitoresc Ro-mîn.

MARGINEANU ION — RUDI 
membru în organizația de bază 

P.M.R. din comuna Ciugud

majoritatea erau necorespunză
tori și folosiți la maximum, fapt 
ce-i făcea ca în decurs de doi 
ani să devină inapți pentru repro
ducție. De asemenea, lipsa de re
producători, a dat posibiliițaitfea chia
burilor care dețineau din acești repro 
ducători să exploateze crunt țără
nimea muncitoare. In anii puterii 
populare, prin măsurile luate de 
partid și guvern, pentru a veni în 
ajutorul oamenilor muncii de la 
sate, s-a îndreptat această stare de 
lucruri. In prezent în raion avem 
peste 90 stațiuni de mon
tă înzestrate cu un număr 
corespunzător de tauri, armăsari 
și precum și 5 centre cu peste 1000 
berbeci din rasa țigaie. Monta se 
execută gratuit cu reproducători de 
rasă, asigurîndu-se obținerea de 
produs superior. Printre stațiunile 
de montă bine organizate și unde 
se asigură o bună îngrijire repro
ducătorilor sînt cele din comunele 
Vințul de Jos, Oarda de Jos, Te
iuș, Zlatna, etc. In raionul nos
tru mai sînt însă comune unde, da
torită faptului că comitetele execu-

In numeroase întreprinderi, in
stituții și sate din raion oamenii 
muncii citesc și studiază presa cu 
tot interesul Mulți factori poștali, 
ca de pildă, Truică Radu. Me
drea Cornel și alții, dau o atenție 
deosebită difuzării presei, ceea ce 
face să crească și numărul de a- 
bonamente.

Cu toate rezultatele bune obți
nute în problema difuzării presei și 
a măririi numărului de abonamen
te, în raion există încă serioase lip
suri care se resfrîng asupra între
gii munci de difuzare. Unele or
ganizații de bază, conduceri de 
întreprinderi și sfaturi populare 
socotesc sarcina sprijinirii difuză
rii presei și a măririi- numărului de 
abonamente drept ceva care n-are 
nimic comun cu activitatea lor.

De exemplu, organizația de bază 
de la Cricău, Tibru, întreprinderea 
„Ardealul", C.F.R. Alba și altele nu 
se ocupă de loc de problema difu
zării, astfel că numărul abonamen
telor la „Scînteia", „Drumul Socia
lismului", „Steaua Roșie” și alte 
ziare este scăzut. De asemenea, 
datorită slabei munci politice, la 
cooperativa „9 Mai” din Teiuș, nu
mărul abonamentelor -la ziarul 
„Steaua Roșie" a scăzut într-o sin
gură lună cu 40. O serie de lipsuri 
sînt și în ce privește difuzarea 
„Carnetului agitatorului”. Trebuie 
spus că în această direcție multe 
organizații de bază, ca cele de la 
fabrica „Sîntimbru”, satele Bucerdea 
Vinoasă, Vințul de Jos și altele, 
subapreciază în mod cu totul nejus
tificat ajutorul ce-1 pot primi prin 
„Carnetul agitatorului". Așa se 
explică de ce nici un membru de 
partid de aci nu este abonat la 
„Carnetul agitatorului". De altfel 
la fabrica „Sîntimbru” însăși pre
sa, în general, pătrunde intr-un nu
măr extrem de redus.

In multe comune și sate din-raion, 
ca Bărăbanț, Micești, Dumitra, Cri
cău și altele, factorii și agenții poș
tali duc ziarele la abonați cu mare 
întîrziere. In comuna Bărăbanț și 
satul Micești, de pildă, datorită 
faptului că factorul Todea David 
duce ziarele uneori chiar cu două 
zile întîrziere, numărul abona
mentelor a scăzut într-un timp 
scurt la' aproape jumătate. De ase
menea, în comuna Cricău agentul 
poștal Baba Ion, se ocupă mai mult 
de beție, lăsînd difuzarea presei la 
voia întîmplăriiv In comuna Hă- 

nu
o

tive nu acordă importanța cuvenită 
stațiunilor de montă, reproducătorii 
nu au totdeauna o hrană și o îngri
jire raționată, iar grajdurile 
sînt reparate pentru a asigura 
bună cazare a acestora.

Proiectul Directivelor Congresu
lui al II-lea al partidului cu privi
re la dezvoltarea agriculturii în 
următorii 2—3 ani pune un acent 
deosebit pe folosirea tuturor rezer
velor de teren. Astfel, în comuna 
Meteș, prin defrișarea a 500 ha. de 
arborete se va da posibilitate de hră- 
nire pentru 1200 bovine. Prin des
țelenirea a 586 ha. de pășune slab 
productive din comunele Sîntijnbr'u, 
Galda de Jos, Alba-Iulia, Hăpria 
și altele, care astăzi dau 1000—1200 
kg. masă verde la hectar, după re
facerea lor prin însămînțarea cu 
ierburi perene, ca golomăț, timof- 
tică, păiușul livezilor, ovăzcior etc., 
se va ajunge la o producție de pes
te 16.000 kg. masă verde la hec
tar.

Multe comune din raion au apli
cat pe scară largă măsuri de între- 

pria agentul poștal, Filipescu Ni- 
colae, trimite abonamentele în sa
tul Dumitra, pe cine-i iese în cale, 
fără să se ocupe personal de difu
zare.

Aceste lipsuri deși sînt bine cu
noscute de conducerea P. T. T. R. 
Aibă (diriginte Oarga Gheorghe), 
sîn-t -tratate cu. dezinteres. To
varășul Pancu Nicolae, șeful ser
viciului tehnic al exploatării, deși 
răspunde de problema difuzării, 
este complet străin de această 
sarcină. In acest an n-a fă
cut nici o deplasare în raion pen
tru îndrumarea și controlul 
felului în care factorii difu
zează presa. Tot a-tît de adevărat 
este că nici unele sfaturi populare 
comunale, ca cele din comunele 
Galda de Jos, Intregalde etc. nu 
acordă toată atenția bunei difuzări 
a presei. Așa se explică de ce nici 
pînă în prezent în aceste comune 
nu au fost puse la dispoziția fac
torilor camere pentru amenajarea 
agențiilor de difuzare.

Trebuie spus că însăși secția ra
ională de difuzare .a presei (respon
sabil Dimitriu N.) are serioase lip
suri. Controlul pe teren asupra fe
lului în care se difuzează presa 
este făcut la voia întîmplării, bi
rocratic, fără un plan concret. In 
multe cazuri acest control a deve
nit o simplă formalitate chiar din 
partea șefului de secție. In co
muna Meteș agentul poștal a fost 
timp îndelungat lipsit de îndruma
rea secției. De asemenea, chiar în 
oraș, sub ochii conducerii secțiet 
sînt tolerate lipsuri, ca aceea de a 
lăsa ziarele ce sosesc cu trenul 
seara, pe rampa stației pînă a doua 
zi dimineața.

Toate aceste Lipsuri trebuiesc li
chidate în timpul cel mai scurt. 
Conducerea P T.T.R. Alba, în co
laborare cu secția raională de difu
zare a presei, trebuie să ia toate 
măsurile spre a asigura continua 
mărire a abonamentelor și ajunge
rea la timp a ziarelor la cititor. 
Organizațiile de bază trebuie să 
îmbunătățească munca politică 
popttlarizînd importanța ziarului, să 
urmărească zi de zi presa, ca ea să 
ajungă la cititor la timp și ca difu- 
zorii voluntari să-și îndeplinească 
în mod conștiincios sarcina încre- 
dințată.

buințare a acestor bogate resurse, 
însă nu același lucru l-au făcut 
comunele Mihalț, Berghin, unde da
torită faptului că nu au curățat pă
șunile, nu s-a putut ajunge la apli
carea unui pășunat rațional.

Prin remedierea acestor lipsuri 
în viitor se va putea asigura ani
malelor însemnate cantități de fu 
raje care vor face să crească sim
țitor numărul animalelor și să spo
rească puternic productivitatea a- 
c-estora.

In vederea asigurării unei -cît 
mai bune îngrijiri veterinare a ani
malelor în raionul nostru, a înce
put construirea unui spital veteri
nar la Alba-Iulia, care va fi ri
dicat în roșu încă în toam
na aceasta. El cuprinde saTă de 
consultații, sală de izolare, labora
tor, birouri și locuințe pentru per
sonalul ce-1 deservește.

Pentru a contribui la realizarea a- 
cestor sarcini mărețe, colectivul de 
zootehnicieni și tehnicieni de la sec
ția agricolă a sfatului popular ra
ional să depună tot efortul și toată 
capacitatea pentru a asigura creș
terea efectivului de animale de rasă 
și mărirea cantităților de produse 
animale.



A cincea aniversare a R.D. Germane

Roadele construcției pașnice în 
R. D. Germană

Republica Democrată Germană 
instaurată acum 5 ani, la 7 oc
tombrie 1949, întruchipează Germa
nia nouă, Germania păcii și a mun
cii, a democrației și progresului. 
Aici, în partea de răsărit a țării, a 
apărut pentru prima dată în isto
rie un stat german iubitor de pace. 
Realizările Republicii Democrate 
Germane pe drumul construcției 
pașnice dovedesc în mod convin
gător cît de rodnice sînt rezultatele 
transformării vieții statului pe baza 
principiilor profund democratice a- 
le acordului de la Potsdam.

Astăzi prestigiul R.D. Geimane 
este în continuă creștere, atît în 
Germania occidentală, cît și pe a- 
rena internațională. Toți oamenii 
cinstiți din lume prețuiesc eforturile 
uriașe depuse de R.D. Germană 
pentru crearea unei Germanii unite, 
libere și democrate, pentru crearea 
unui pact general european al pă
cii, lupta R.D. Germane împotriva 
reînvierii militarismului german — 
unul din principalele obstacole în 
calea stabilirii înțelegerii recipro
ce între popoarele europene.

In cursul ultimului an R.D. Ger
mană a fost vizitată de 1.100 de 
delegații, cuprinzînd peste 10.0U0 de 
oameni ai muncii din Germania oc- 
cidenală, care s-au convins la fața 
locului de marile realizări ale R.D 
Germane și de avantajele căii de
mocratice de dezvoltare a econo
miei politicii și culturii țării.

R.D. Germană face tot ce-i stă în 
putință pentru a stabili relații paș
nice și cu țările capitaliste din 
Europa occidentală. Extinzînd legă
turile economice și culturale, vizi
tele reciproce ale oamenilor de ști
ință, de artă, etc., R.D. Germană 
tinde spre o înțelegere reciprocă 
și spre o colaborare mai strînsă cu 
forțele iubitoare de pace ale celor
lalte popoare. Ea salută orice rela
ții de înțelegere reciprocă între sta
te, care contribuie la, slăbirea în
cordării în relațiile internaționale.

încă în prima sa declarație gu- 
vernamentală din 12 octombrie 
1949 primul ministru al R.D. Ger
mane Otto Grotewohl arăta vor
bind despre noua cale a politicii 
germane: „Noua cale este calea 
democrației, păcii și prieteniei cu 
toate popoarele”.

Recenta hotărîre a Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania cu privire la 
sarcinile economice ale R.D. Ger
mane pe anul 1955 — ultimul an al 
primului plan cincinal al economiei 
naționale a R.D. Germane sublinia
ză că datorită eforturilor depuse de 
clasa muncitoare, de țărănimea 
muncitoare, de intelectualitate, cele 
mai importante sarcini ale planu
lui cincinal al economiei naționale 
a R.D. Germane au și fost îndepli
nite încă din anul 1953. Producția 
industrială globală a crescut cu 
60% față de anul 1950.

Referindu-se la situația din agri
cultură, C.C. al P.S.U.G. a sub
liniat că recolta la hectar a sporit 
an de an, iar șeptelul de vite cor
nute mari a crescut considerabil. 
Circulația mărfurilor în comerțul 
cu amănuntul a depășit încă din 
1953 prevederile planului cincinal 
pe anul 1955.

In scopul îndeplinirii sarcinilor 
trasate de Congresul al 4-lea al 
P.S.U.G.:, în întreprinderile popu
lare se desfășoară o largă mișcare 
pentru pioducția peste plan a u- 
nei cantități de mărfuri de larg 
consum în valoare de un miliard 
mărci. Cuvintele Fridei Hockauf: 
„Așa cum lucrăm astăzi — așa 
vom trăi mîine", au devenit lozin

ca tuturor oamenilor muncii din 
R.D. Germană. Toate acestea au 
dat posibilitatea îmbunătățirii a- 
provizionării populației. La sfîrși- 
tul celui de al Il-lea trimestru 
al anului curent consumul de 
carne și preparate din carne 
pentru populația R. D< Germane 
a crescut cu 29% față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut. 
Consumul de pește și preparate din 
pește a crescut cu 52%, iar con
sumul de grăsimi — cu 36%. Vîn- 
zarea de mărfuri industriale a cres
cut și mai mult. Astfel, vînzarea 
de țesături de lînă a crescut cu 
79%, de țesături de bumbac — cu 
174%, de aparate de fotografiat — 
cu 197%.

Succesele economice repurtate de 
R.D. Germană provoacă o adevă
rată furie în rîndurile militariști- 
lor vestgermani și al patronilor lor 
de peste ocean, cu atît mai mult 
cu cît succesele economiei de pace 
a R.D. Germane contrastează în 
mod vădit cu dezvoltarea unilate
rală a economiei de război a Ger
maniei occidentale. Guvernanții de 
la Bonn adîncesc criza economică 
în care se zbate Germania occiden
tală ca urmare a bugetului militar 
umflat și refacerii Wermachtului. 
Inflația, șomajul, nenorocirile și 
mizeria oamenilor muncii se adîn- 
i.esc continuu.

Peste 500 de mari societăți pe 
acț.uni din Germania occidentală 
se află sub controlul monopoluri
lor americane, ia>‘ 250 societăți pe 
acțiuni sub controlul monopolurilor 
engleze. îngustarea pieței interne 
a Germaniei occidentale ca urmare 
a scăderii puterii de cumpăiare a 
oamenilor muncii contribuie la 
agravarea crizei. Monopoliștii vest
germani fac tot posibilul pentru a 
arunca povara crizei pe umerii oa
menilor muncii.

In timp ce în R.D. Germană a 
avut loc recent o nouă reducere de 
prețuri — a 16-a la număr, care va 
permite oamenilor muncii ca pînâ 
la sfîrșilul anului să economiseas
că o sumă de 600 milioane mărci, 
iar în anul viitor 1,8 miliarde măr
ci, biroul de statistică vestgerman 
este nevoit să recunoască că 80% 
din contribuabilii din Reuublica 
Federală Germană au un salariu 
care este mult depășit de minimul 
de trai stabilit oficial.

In opera de dezvoltare a econo
miei naționale a R.D. Germane un 
rol deosebit a avut și are ajutorul 
sovietic dezinteresat care se mani
festă în toate ramurile economiei. 
Este suficient să amintim de re
zultatele tratativelor care au avut 
loc între guvernul U.R.S.S. și de
legația guvernamentală a R. D. 
Germane la Moscova, anul trecut, 
pentru ca să ne dăm seama de ceea 
ce a însemnat pentru R.D. Ger
mană ajutorul Uniunii Sovietice la 
care s-a adăugat colaborarea strîn
să cu celelalte țări ale lagărului 
păcii.

Lupta dreaptă a poporului ger
man pentru unitatea și independen
ța patriei sale, pentru creșterea 
necontenită a bunăstării, va fi în
cununată de succes deoarece se 
bucură de sprijinul activ al tuturor 
popoarelor iubitoare de pace. La 
cea de a cincea aniversare a pro
clamării Republicii Democrate Ger
mane, oamenii muncii din patria 
noastră adresează poporului prie
ten uin R.D. Germană un fierbinte 
salut de luptă și urări de victorie 
deplină în făurirea linei Germanii 
unite, democrate și iubitoare de 
pace, în triumful păcii asupra răz
boiului.

In interesul păcii și securității popoarelor
Publicarea documentelor referi

toare la tratativele sovieto-ameri- 
cane în cursul acestui an în proble
ma atomică, aruncă o nouă lumină 
asupra luptei dusă de Uniunea So
vietică, pentru a obține o rezolvare 
în problema energiei atomice și 
punerea ei în slujba păcii și a pro
gresului.

Uniunea Sovietică a luptat și 
luptă cu consecvență pentru înlătu
rarea primejdiei unui război ato
mic și consolidarea păcii, prin re
ducerea înarmărilor și interzicerea 
armelor de distrugere in masă. In 
ultimii ani, guvernul sovietic a 
propus în nenumărate rînduri mă
suri îndreptate spre realizarea a- 
cestor scopuri nobile.

Noile propuneri sovietice prezen
tate la 30 septembrie de A. I. Vî- 
șinski, șeful delegației sovietice în 
O.N.U., pentru a fi examinate de 
Adunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite, exprimă o măr
turie vie a politicii consecvente de 
pace a U.R.S.S.

In proiectul de rezoluție al dele
gației Uniunii Sovietice se arată: 
„Adunarea Generală însărcinează 
Comisia O.N.U. pentru dezarmare 
să elaboreze și să prezinte spre a- 
probare Consiliului de Securitate 
un proiect de convenție (tratat) 
internațională care să aibă drept 
scop consolidarea păcii și securită
ții internaționale și care să preva
dă interzicerea bombelor atomice, 
cu hidrogen și a celorlalte tipuri 
de arme de exterminare în masă, 
cu înlăturarea lor din armamentele 
statelor, reducerea sitnțitoare a 
armamentelor și instituirea unui 
control internațional asupra înfăp
tuirii acestor hotărîri, Iuîndu-se 
drept bază propunerile Franței și 
Angliei din 11 iunie 1954”.

Aceste propuneri arată încă o- 
dată că Uniunea Sovietică tinde, 
nu prin vorbe, ci prin fapte să rea
lizeze rezolvarea pozitivă a celor 
mai importante probleme interna
ționale. Noul pas făcut de Uniu
nea Sovietică a fost întîmpinat cu 
sentimentul unei mulțumiri profun
de de cercurile largi ale opiniei 
publice internaționale.

Comentînd propunerea sovietică 
în problema reducerii armamente

Adenauer despre rezultatele 
conferinței de la Londra
BONN (Agerpres). — După cum 

anunță agențiile de presă occiden
tale, cancelarul Adenauer a făcut 
marți în fața Buridestagului o 
declarația guvernamentală în legă
tură cu rezultatele conferinței de 
la Londra.

Adenauer a subliniat că Germa
nia occidentală a obținut dreptul 
de a produce „întreaga cantitate de 
armament necesară soldaților săi", 
precum și deplina libertate în ceea 
ce privește fabricarea de avioane 
militare. Aliații occidentali, a de
clarat Adenauer, își vor păstra în
să anumite drepturi speciale în 
ceea ce privește problema «unifi
cării Germaniei.

Agenția France Presse sublinia
ză că la sfîrșitul ședinței BundeSfa- 
gului, deputatul social-democrat 
Carie Schmi’dt a lelevat faptul că 
în actele conferinței de la Londra 
nu se vorbește nimic despre pro
blema «unificării Germaniei.

Un alt deputat social-democrat 
i-a reproșat lui: Adenauer că și-a 
axat întieaga sa declarație pe suc
cesul politicii sale de integrare eu
ropeană „care a suferit totuși un 
eșec considerabil". 

lor, corespondentul ziarului ,Ncw- 
York Times" la O.N.U., Hamilton, 
scrie: „in urma surprinzătoarelor 
propuneri sovietice s-au ivit deoda
tă perspectivi- pentru instituirea ți
nui control internațional asupra e- 
nergiei atomice, ceea ce părea că 
este problema cea mai lipsită de 
perspective din toate chestiunile ne
reușite ale O.N.U.”. De asemenea, 
reprezentantul S.U.A. la O.N.U., 
Lodge, a subliniat în declarația sa 
că „S.U.A. vor etamina acoastă 
propunere în mod obiectiv, cu spe
ranța sinceră că va constitui un 
pas real pe calea unei dezarmări 
atotcuprinzătoare și eficiente".

împreună cu propunerile sovieti
ce în chestiunea asigurării securi
tății europene și a rezolvării paș
nice și democratice a problemei 
germane, propunerile sovietice de 
la O.N.U. deschid omenirii o altă 
perspectivă decît aceea a scindării 
Europei și a lumii în blocuri osti
le, a continuării cuisei înarmărilor, 
a pregătirii unui război atomic, pe 
care o deschid acordurile conferin
ței celor nouă puteri de la Londra.

In vorbe reprezentanții puterilor 
occidentale se declară gata să con
tribuie la rezolvarea problemei a- 
tomice. De exemplu, la 23 septem
brie, secretarul de stat al S.U.A, 
Dulles, a ținut un discurs în Adu
narea Generală în care a afirmat 
că S.U.A. „cred în posibilitatea 
stabilirii unei păci generale" și își 
exprimă „dorința lor fierbinte să 
micșoreze povara înarmărilor”, că 
militează pentru folosirea pașnică 
a energiei atomice. însă, numai la 
un interval de cinci zile după acea
stă declarație, Dulles, la conferin
ța celor nouă puteri de la Londra, 
s-a situat în fruntea acelor forțe 
care caută cu înfrigurare căi noi 
pentru reîna.rrnarea revanșarzilor 
vest-germani în urma eșecului pla- 
nuri'or creări-; faimoasei „armate 
europene”.

Viitorul va arăta în ce măsură 
puterile occidentale vor contribui 
la realizarea unor hotărîri de co
mun acord în problema reducerii 
armamentelor și a interzicerii bom
belor atomice, cu hidrogen și a ce
lorlalte tipuri de arme de extermi
nare în masă.

Pregătiri sportive în cinstea zilei de 7 Noiembrie
Colectivele sportive din raionul 

Alba se pregătesc cu dragoste pen
ii u întîmpinarea zilei de 7 Noiem
brie. In acest scop, colectivul „Lo
comotiva" I.C.C.F.H. la crossul „Să 
întîmpinim 7 Noiembrie”, la etapa 
pe colectiv a mobilizat peste 1700 
tovarăși muncitori și funcționari, 
pregătind în același timp sportivii 
pentru a deveni purtători ai insig
nei G.M.A.

De asemenea, colectivul Școlii 
profesionale din Alba-Iulia, a mo
bilizat la cross, aproape toți elevii, 
iar la Școala medie tehnică de 
mecanizare a agriculturii din Alba- 

Primii Concurenții ai Turului R. P. R. de motociclism au sosit 
Ia punctul de control din orașul nostru.

P. S. U. G. va participa 
la alegerile 

din Berlinul occidental
BERLIN (Agerpres). — A.D.N.
Partidul Socialist Unit din Ger

mania va participa ia alegerile pen
tru adunarea orășenească de depu- 
tați din Berlinul occidental, care 
vor avea loc la 5 decembrie a. c. 
Hotărîrea de a se admite P.S.U.G. 
la participarea în alegerile din 
Berlinul occidental a fost luată ia- 
4 octombrie de senatul din Berlinul 
occidental. După cum se știe, în toa
te sectoarele Berlinului exisă orga
nizații ale P.S.U.G.

Greva docherilor 
din New York*

NEW YORK (Agerpres). 
TASS.

La 4 octombrie, la miezul nopții 
a început greva a 25.000 de do
cheri din portul New York. Greva 
a fost declarată după ce organi
zația locală a sindicatului indepen
dent al docherilor a respins în u- 
nanimitate cererea patronilor cu 
privire la încheierea unui acord 
căre interzice gievele în decurs de 
doi ani. Greviștii cer de asemeneă 
mărirea salariilor.

Cu privire la preluarea 
orașului Hanoi de către 

Armata Populară 
Vietnameză

ȘANHAI (Agerpres). — După 
cum transmite Agenția Vietnameză 
de Informații, în cadrul ședinței. 
Comisiei mixte din Vietnam s-a 
încheiat discutarea problemei cu 
privire la predarea către Armata 
Populară Vietnameză a orașului 
Hanoi de către forțele armate ale 
Uniunii Franceze.

In acordul semnat între cele două 
părți la 2 octombrie se spune prin 
tre altele că înaltul comandament 
al forțelor armate ale Uniunii 
Franceze își ia obligația de a pre
da instituțiile și bunurile comuna
le înaltului comandament al Ar
matei Populare Vietnameze. Vor 
fi predate toate întreprinderile co
munale .aflate sub controlul, atît 
al autorităților franceze, cît și al 
celor baodaiste.

Iulia, 37 de elevi au devenit pui- 
tători ai insignei G.M.A.

Celelalte colective sportive din 
raion s-au angajat ca în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie să Îndeplineas
că cifrele de plan pe 1954, atît la 
purtătorii G.M.A. cît și la celelalte 
obiective.

In ziua de 10 octombrie 1954 se
va organiza etapa raională a cam
pionatului R.P.R. de cross „Să în- 
tîmpinăm 7 Noiembrie" unde vor 
participa -cei mai buni alergători 
și alergătoare din fiecare colectiv 
sportiv.

CHIRILA DANIEL
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