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Predarea cotelor — o înaltă îndatorire 
patriotică

GRIGORE MUREȘAN
președintele Comitetutui executiv al Sfatului popular raional

Sîntem în plină bătălie pentru 
realizarea cu succes a muncilor a- 
gricole de toamnă. Țăranii munci
tori din cuprinsul raionului nostru 
— odată cu intensificarea însămîn- 
țărilor pentru o recoită bogata în 
anul viitor — grăbesc cu toate for- 
île recoltările produselor de toam

nă și își predau cu drag cotele 
la colectare. Aoeasta dovedește ho- 
tărîrea țărănimii noastre munci
toare de a întîmpina cel de al II- 
lea Congres al partidului și ziua de 
7 Noiembrie cu noi succese în lup
ta pentru îmbunătățirea nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

Conștienți de faptul că, predîn- 
du-și cotele la colectare, răspund 
ajutorului permanent pe care-1 pri
mesc din partea clasei muncitoare 
și a statului nostru democrat-popu
lar, numeroși țărani muncitori din 
comunele Oarda de Jos, Ciugud, 
Bărâbanț și altele și-au predat în 
întregime cotele către stat. Țărani 
muncitori, ca Șerdean Nicolae, Po
pa Traian, Moldovan Gheorghe și 
alții din Oarda de Jos și alte co
mune, constituie exemple vii în 
această direcție. De asemenea, în 
urma măsurilor luate pentru inten
sificarea colectărilor de către Comi
tetul executiv al sfatului popular 
raional, cu sprijinul Comitetului 
raional de partid, în ultimele cîteva 
zile țăranii muncitori din raion au 
predat la bazele de recepție zeci 
de vagoane de porumb, cartofi, cea
pă, carne și alte produse. Acest lu
cru dovedește cu putere că, acolo 
unde există sprijinul organizației 
de bază, sfaturile populare comu
nale și aparatul C.S.C.P.A. din ra
ion — organe direct răspunzătoa? e 
de realizarea planului de colectări - - 
muncesc cu răspundere, obținînd 
rezultate frumoase.

Față de timpul înaintat și de pro
centul de culturi de toamnă recol
tate, situația colectărilor pe raion, 
în special la culturile de toamnă, 
se prezintă nesatisfăcător. Deși în 
comunele Berghin, Benic, Stremț 
și altele recoltarea porumbului se 
găsește pe sfîrșite, datorită lipsei 
de care au dat dovadă sfaturile 
populare, la aceste produse cotele 
au fost predate abia într-un pro
cent de 3—5%. Acest decalaj serios 
între recoltare și colectare se da- 
torește muncii superficiale, lipsită 
dfe răspundere, cu care a fost or
ganizată colectarea produselor în 
unele comune. Sfaturile populare 
din unele comune, ca Mihalț, Be
nic și altele, nu urmăresc zilnic si
tuația colectărilor, nu organizează 
temeinic convorbirile, din care cau
ză sînt trimise la bazele de recep- 
ie produse necorespunzâtoare. In 

unele cazuri, comitete executive ale 
sfaturilor populare, ca cele din Hă- 
pria, Mihalț și altele, dau dovadă 
de o atitudine de îngăduință față 
de chiaburi și alte elemente răuvoi
toare, atitudine ce merge pînă Ia te 
cirea spiritului de vigilență. Așa 
se explică de ce în comuna Hâpria, 
satul Straja, elemente necinstite, 
ca Toma Vasile, Sușman Nicolae 
1. Ion, Sușman Gheorghe — Juri, 
care se văicăreau într-una că nu 

au cartofi, au putut dosi mii de kg. 
de cartofi, care apoi au fost desco
perite la un control făcut de orga
nele de colectare.

O deosebită atenție trebuie dată 
colectărilor la produsele supuse în
ghețului, cum sînt cartofii și cea
pa. Unele comitete executive ale 
sfaturilor populare, ca cele din 
Stremț, Berghin, Ighiu și altele, 
privesc încă cu multă nepăsare co
lectarea acestor produse, ceea ce 
face ca planul la colectarea cartofi
lor și a cepei să fie realizat în foarte 
mică măsură.

O serie de lipsuri se manifestă 
încă și în munca organelor de co
lectare. Inspectorul raional C.S.C., 
Meteșan Gh., practică metode ne
cinstite de muncă, înșelînd țăranii 
muncitori. Acest lucru este cunos
cut de împuternicitul raional, tov. 
Andronic Ion, dar nu l-a tras la 
răspundere. Tot din vina organului 
raional de colectare, în comuna Al- 
mașul Mare nu există colector, ceea 
ce a atras după sine o serioasă ră- 
minere în urmă în această comună 
la colectarea griului.

Trebuie spus că în condițiuni cu 
totul ntesatisfăcă-toane funcționea
ză și unele baze de recepție. La 
Zlatna, de pildă, colectivul bazei 
de recepție muncește defectuos, are 
atitudini neprincipiale față de țăra
nii muncitori, iar în unele zile, da
torită faptului că ore întregi nu este 
prezent nici unul din colectiv la ba
ză, creează serioase greutăți ță
ranilor muncitori. De asemenea, se 
impune luarea de măsuri oare să 
ducă la îmbunătățirea muncii la 
baza din Alba-Iulia, deoarece cu 
personalul existent nu se poate face 
față numărului sporit de producă
tori ce vin zilnic să-și predea cotele.

îndeplinirea planului de colec
tare la toate produsele și în timp, 
trebuie să constituie una din prin
cipalele preocupări ale sfaturilor 
populare și a organelor de colecta
re. Cu sprijinul neslăbit al organi
zațiilor de bază, ele trebuie să des
fășoare o intensă muncă în rîndul 
țăranilor muncitori, lămurindu-i că 
predarea cotelor către stat este o 
înaltă îndatorire patriotică, de la 
care mici un producător nu are 
dreptul să se sustragă. Antrena
rea deputaților, a femeilor și tine
rilor în munca de îndeplinire a pla
nului de colectare trebuie să cons
tituie o preocupare de seamă a sfa
turilor populare. De asemenea, ele 
au datoria să ceară zi de zi ajuto
rul organizațiilor de bază, spre a 
îmbunătăți munca de agitație, folo
sind cu toată priceperea gazetele 
de perete, panourile, stațiile de ra- 
dioficare etc. In sesiunile sfaturi
lor populare care vor avea loc du
minică, 17 crt., problema colectări
lor trebuie să fie temeinic dezbă
tută și apoi să se ia măsuri con
crete de lichidare a lipsurilor.

In cinstea Congresului partidului 
și a zilei de 7 Noiembrie, să de
punem toate eforturile pentru a în
deplini planul la colectarea tuturor 
produselor, contribuind astfel la 
ridicarea neîncetată a traiului po
porului nostru muncitor !

Intr-un depou fruntaș
Depoul de locomotive C.F.R. Te- 

iuș deține drapelul de unitate frun
tașă pe țară în ramura tracțiune. 
In întîmpinarea Congresului parti
dului și a zilei de 7 Noiembrie, har
nicii ceferiști de aici se străduiesc 
să înscrie noi realizări la șirul celor 
de pînă acum. Prin aplicarea meto
delor feroviarilor sovietici Blaje- 
nov, Lunin-Papavin, K'avdia Bara- 
novascaia și alții, lună de lună, zi 
de zi, ei economisesc zeci și sute 
de tone de combustibil convențio
nal, prelungesc viața locomotive
lor și asigură buna desfășurare a 
transporturilor.

Au devenit bine cunoscuți în ra
ion mecanicii de locomotivă, ca 
Man Eugen, decorat cu „Ordinul 
Muncii", Tușinean Flavius, Șeu

Cu forțe sporite
In întrecerea socialistă pornită în 

cinstea Congresului partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie, colectivul de 
muncă de la Combinatul raional 
de producție din Alba-Iulia reușeș
te zi de zi să dobîndească noi suc
cese în îndeplinirea sarcinilor de 
plan. In cadrul muncii pline de a- 
vînt ei se străduiesc să dea peste 
plan cît mai mulți stupi, necesari 
dezvoltării apiculturii în patria 
noastră și să mărească considerabil 
producția de bunuri de larg con
sum.

Astfel, luptînd pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate, colectivul de 
muncă din cadrul Combinatului a 
reușit să-și îndeplinească sarcina 
de plan, pe luna septembrie, la ma
teriale de construcții în proporție 
de peste 132«/o, iar la prelucrarea

Există în viața unui popor de
cenii, uneori secole, peste suferin
ța cărora s-a lăsat negura vremu
rilor. Din mijlocul lor răzbat însă, 
ani plini de lumină. Astfel de ani au 
fost în istoria patriei noastre cei în 
care s-a ridicat un Doja, un Tudor, 
anii răscoalei din 1907 și mulți alții. 
Dar acei ani spre care generațiile 
viitorului vor privi cu veșnică dra
goste, care vor străluci întotdeau
na ca o splendidă lumină sînt anii 
noștri, anii începuturilor pe care ie 
trăim. Răsfoind filele istoriei și vă- 
zînd cît de uriaș este tot ce s-a ză
mislit în cursul lor, posteritatea va 
căuta — fără îndoială — să recon
stituie măreția oamenilor care — 
primii în viața patriei — au des
chis largi porțile acestei minu
nate epoci. Și va avea posteritatea 
în față comuniștii — oameni cres
cuți și căliți de partid — care au 
condus lupta poporului spre o via
ță liberă și demnă.

★
— Dacă circumscripția mea este 

astăzi printre ’ cele de frunte, dacă 
cetățenii și-au predat cotele și au 
muncit din plin la construirea școlii 
de 10 ani prin autoimpunere, dacă 
au făcut zeci de lucruri frumoase, 
apoi află că asta se datorește nu

șan Horia și alții care, au reu
șit să economisească în primele ze
ce zile peste 50 tone combustibil 
convențional.

Fapte demne de un comunist să- 
vîrșește și tovarășul Mozeș Alexan
dru. In cinstea mărețului eveniment 
de la 30 Octombrie, el a realizat o 
importantă inovație care constă în 
confecționarea unui aparat de su
flat țevile locomotivelor. Prin fo’o- 
sirea acestui aparat se reduce tim
pul de curățire a țevilor la locomo
tivă cu peste 500% și se realizează 
pe lună o economie de peste 3.030 
kg. combustibil de fiecare locomo
tivă. In prezent, această importer 
tă inovație este propusă pentru a fi 
generalizată.

lemnului în proporție de peste 
119%. Rezultate frumoase au fost 
obținute și de către secția bunuri 
de larg consum, unde sarcina de 
plan a fost depășită cu peste 200%. 
Interes deosebit dovedesc și munci
torii tîmplari care lucrează la con
fecționarea garniturilor pentru ma
gazinele universale sătești. Echipa 
de aci și-a realizat sarcinile de 
plan -în proporție de peste 200%.

In fruntea luptei pentru realiza
rea sarcinilor de plan se situează 
fruntașii în producție, Mesentean 
Ion, Cornea Gh., lancu Ion, Vine"- 
sar Simion și alții, care folosesc 
din plin timpul de lucru și capaci
tatea mașinilor.

MĂRGINEAN MITROFAN 
corespondent

Pe ei i-a crescut partidul

MEREU PRINTRE PRIMII
mai comuniștilor care m-au ajutat 
și mai cu seamă unuia dintre ei — 
Victor Benga — așa îmi spuse Ni
colae Trifan, deputat îrutr-o ciicum. 
scripție electorală din Tei.uș. Și zîm- 
bind unor amintiri urmă : vrei să 
știi ce fel de om este el ? 
Este un comunist plin de vo
ință, răbdare și inițiativă. Dar, 
ascultă mai bine o întîmplare:

Am în circumscripție un mijlo
caș — unul Miloș Anton, care tă
răgăna predai ea cotelor. Cînd vor
beam cu el îmi spunea „le predau" 
dar cînd plecam de lîngă el... uita. 
Nu știam ce să fac. Am discutat cu 
Benga și el mai încrezător zice „O 
să le predea pînă la ultimul bob I 
Hai ia el." Ne-am dus. (mărturisesc 
că nu prea credeam în succes). Am 
intrat în casă, ne-am așezat și 
Benga a început să vorbească cu 
un fecior al gazdei, venit din arma
tă în concediu, despre toate, numai 
despre colectări nu. Crezînd că ui
tase pentru ce a venit, l-am înghion
tit. Pe furiș, el mi-a făcut un semn 
din ochi și a continuat să discute 
tot despre... altceva. Abi.a cînd s-a 
ridicat, luîndu-și rămas bun de la 
bătrînul care i-ar fi dat acuma și 
sufletul (așa îl îndrăgise) zise:

Ogoare noi
In lumina Directivelor, pentru 

îmbunătățirea radicală a pășunilor, 
în comuna Berghin, zilele acestea 
tractoriștii de Ia S.M.T., Bădeanu 
Nicolae și Vințan Eugen, au tras 
primele brazde.

Pînă în prezent, tractoriștii au 
reușit să desțelenească 28 de hec
tare. Folosind plugul cu antitrupiță 
și făcînd arătură la adîncimea de 
23—25 cm., ei execută o lucrare de 
bună calitate și depășesc zilnic cu 
30—40% norma.

Prin desțelenirea celor 70 de hec
tare din comuna Berghin și a ce
lorlalte pășuni nerentabile din ra
ion, și prin remanierea lor prin în- 
sămînțarea cu ierburi perene, pro
ductivitatea de masă verde va creș
te de la 2000 kg., cît este astăzi, fa 
1G.000 kg.

Pentru recolte bogate
Dornici de a obține noi succese 

în întrecere, colectiviștii din Cetea 
luptă pentru aplicarea regulilor a- 
grotehnice și a metodelor înaintate 
în muncă. Sprijiniți și îndrumați de 
organizația de bază, ei acordă o deo
sebită atenție însămînțărilor. Ajutați' 
de S.M.T., ei au pregătit în condi
țiuni bune terenul și au început în- 
sămînțările folosind .semințe con
diționate și tratate. In adunarea pe 
care au avut-o, membrii gospodă
riei colective au hotărât ca o bună 
parte din grîu să-l însămînțeze m 
rînduri încrucișate, deoarece aceas
tă metodă le aduce importante e- 
conomii de semințe și le asigu
ră un însemnat spor de produse.

OȚOI AMOS 
corespondent

Bade Miloș, îmi place că armata 
face om din feciorul dumitale. L-a 
învățat meserie ? L-a învățat! Uite 
cît de bine îi merge. Le dă hrană 
bună nu ca nouă cînd făceam ar
mata... Acuma noi, poporul hră
nim armata noastră. Doar de asta 
dăm și cote. Numai că mai sînt cîte 
unii care... „— nu apucă să termi
ne vorba căci Miloș simțind unde 
vrea să ajungă — roșu ca focul de 
teamă să nu fie dat de rușine în 
fața feciorului său, îi luă vorba din 
gură. „Apoi... — zi.se el repede, nici 
eu nu mi-am predat cota că... Dar, 
măi feciorule, caută sacii! Mîine 
ducem datoria către stat. Și tu ne
vastă, caută clopotele cele noi să 
sune frumos pe cai. Așa se merge 
cu cota..."

... Și a doua zi Miloș și-a dus 
cota.

. Uite așa s-au petrecut lucrurile. 
— încheie Trifan. Totuși să nu cfe- 
zi că Benga n-are și greutăți în 
muncă sau că pentru el totul e 
ușor. El însă învinge totul pentru 
că este așa cum ar trebui să fie fie
care dintre noi : un exemplu în toa
te, un om cinstit — un ..-luptător 
hotărît. Și pe omul cinstit oame
nii îl iubesc și îl urmează... Asta-i!

A.M. N1CHITUȘ



Pe marginea consfătuirii organizată de ziarul „Steaua Roșie" cu 
muncitorii, tehnicienii și funcționarii de la întreprinderea „Horia“ 
Folosirea rezervelor interne

In referatul prezentat, tov. Bu
cur Anton, directorul întreprinderii, 
a arătat că în baza sarcinilor tra
sate de Hotărîrile plenarei lărgite 
ța C.C. al P.M.R. din 19—20 au
gust 1953, întieprinderea „Horia" 
s-a preocupat să extindă secțiile 
producătoare de bunuri de larg 
consum și să pună în valoare resur
sele locale. In această direcție 
s-au obținut o seamă de succese, 

s-a înființat o secție de tur- 
care produce piese de 
pentru mașini agricole 
de uz casnic ca : bucșe, piu-

Și

Astfel, 
nătorie 
schimb 
obiecte 
lițje, plite, grătare pentru sobe, 
etc. Succese s-au obținut și în di
recția folosirii rezervelor inter
ne. De pi’dă, cele trei forje de la 
atelierul de fierărie la care hiainte 
se iu-c'ra manual au fost mecani
zate ; s-au înlocuit curățitoarele de 
valțuri, etc. Toate acestea au dus 
la o simțitoare creștere a producției 
și productivității muncii, asigurînd 
realizarea de însemnate economii. 
De exemplu, numai prin buna orga
nizare a muncii la gater, producția 
a fost mărită cu 200%. In prezent, 
colectivul întreprinderii are în stu
diu un plan de lărgire a sortimen
telor bunurilor de larg -consum. Se 
vor produc» l-opeți pentru jar, greble 
de grădină, , etc.

In continuare, tov. Bucur a vor
bit despre preocuparea pentru folo
sirea deșeurilor și despre sprijinul 
pe care unitățile comerciale îl dau 
întreprinderii în valorificarea pi o 
duselor pe piață. încheind, el a ce
rut tuturor pârtie.punților la con 
sfătuire să arate tot ce cunosc în 
■legătură cu problemele ridicate de 
referat.

Să fie stimulate invențiile 
și inovațiile

discuțiile pe marginea refera- 
s-au înscris mai mulți munci- 
Unii dintre ei, ca Volonciu L

- La
tului
tori.
■și alții, au ridicat problema spriji-

Trebuie îmbunătățită activitatea S. R. S. C 
sub toate aspectele ei și 
in lumina proiectului de 
pentru Congresul parti- 

poat-e spune că rezultatele 
Și mai rodnice dacă fos-

In cursul lunilor trecute subfilia
la S.R.S.C. din Alba-Iulia, a desfă
șurat. o activitate rodnică în pro
blema raspîndirii în masă a . cu
noștințelor politice și științifice, lu
cru care a făcut ca în i atonul nos
tru să se obțină o serie de reali- 
zărl. Cele 170 de conferințe pe te
me agricole ținute la căminele cul
turale în fața a peste 29.500 parti
cipanți au contribuit în mare mă
sură la popularizarea experienței 
înaintate sovietice și a fruntașilc* 
noștri. Ele au înarmat țăranii mun
citori din raion cu cunoștințe noi în 
lupta pentru ridicarea agriculturii 
‘noastre. Astfel, în gospodăriile colec
tive din Cistei. și Obreja s-a se
mănat porumbul după metode a- 
vansate, ctim ar fi semănatul în 
pătrat. Acest ekernplu a fost urmat 
și de țărani muncitori cu gospoda
rii individuale din satele raionului.

De asemenea, oamenii muncii din 
raionul nostru âu fost informați 
pi in 70 de conferințe despre dife
rite probleme de politică externii, 
despre lupta Uniunii Sovietice ?i 
a țărilor de democrație populară 
pentru destinderea încordării în 
ielâțiiie 1 internaționale. Populari
zarea rezultatelor Conferinței de 
i’a Geneva în rîndurile maselor 
populare a făcut ca oamenii mun
cii din raion să-și dea'și mai bine 
searria de lupta lagărului socialis
mului pentru apărdrea păcii.

Piivinf În-Să munca subfilialei

De curînd redacția ziarului nos
tru a organizat o consfătuire fa 
întreprinderea de industrie locală 
„Horia" pe tema: „Să descoperim 
toate rezervele interne și să pro
ducem noi sortimente de bunuri de 
iarg consum". In fața participanți- 
lor la 
ton — 
referat 
ții.

consfătuire, tov. Bucur An- 
director — a prezentat un 
după care au urinat dis-cu-

nirii și stimulării mișcării de inven- j 
ții și inovații.

— In întreprinderea noastră — i 
a spus tov. Volonciu — inovațiile - 
sînt tratate cu dezinteres. Colectt- : 
vul cabinetului tehnic, în frunte cu | 
inginerul șef Nemeș Viorel, nu res 
pectă regulamentul de invenții și j 
inovații. Deși, numai în ultima 
vreme au fost aplicate 8 inovații 
nu s-a dus o muncă de popularizare 
a lor și nici nu au lost retribuite 
conform regulamentului. Mai mult 
de cit atît, tov. Nemeș duce în e- 
roare pe inovatori că nu există fon
duri pentru premiere, fapt care de
termină o stagnare nepermisă a 
mișcării de inovații. De -menținerea 
acestei situații — a spus vorbitorul 
— se fac vinovate atît organizația 
de bază cît și conducerea întreprin
derii care s-au complăcut în 
fără să fi luat măsurile 
pentru folosirea unor atît de im
portante rezerve interne, cum este 
stimularea inovatorilor.

ea,
cuvenite

C O N C
In lupta pentru ridicarea producției 

bunurilor de larg consum și a valori
ficării tuturor rezervelor interne de 
la întreprinderea „Horia" s-au ob
ținut multe succese. Există însă u- 
nele lipsuri care frînează inițiativa 
maselor și de aceea organizația de 
bază trebuie să considere ca o sar
cină a ei de fiecare zi — controlul fe
lului în care se desfășoară munca. 
De asemenea, comitetul de între
prindere și conducerea administra-

•S.R.S.C. 
mai ales 
Directive 
dului, se 
puteau fi 
tul comitet își desfășura activitatea 
în condițiile prevăzute de hotărîrile 
partidului și guvernului. Fostul pre
ședinte al subfilialei, Igescu V., de 
la alegerea lui nu a depus nici o 
activitate fiind complet dezintere
sat de munca subfilialei. Slab au 
desfășurat activitatea și alții, prin- 
fie care și tov. Diculescu Cleo
patra, care răspundea de probleme
le documentării și a materialului 
.ntuitiv. De asemenea, secția me
dicală a fost lipsită de activitate, 
deoarece medicii solicitați să țină 
conferințe nu au . răspuns chemării 
subfilialei, astfel că munca pri
vind științele medicale s-a desfă
șurat la un nivel nesatisfăcător de 
către unele persoane fără speciali
tate în această direcție.

De multe ori conferințele pe teme 
agricole nu au fost actualizate, 
ceea ce a făcut ca problemele să fie 
explicate în general și nu în mod 
practic, cum âr fi trebuit să se fa
tă. In unele cazuri, cum s-a petre
cut la Ighiu și Mihalț, eonferențl- 
arii din cauză că nu sînt bine do
cumentați In problemele agricole, 
țiu pot da răspunsurile la diferite 
întrebări.

Subfiliala S.R.S.C. nu a ținut o 
strînsă legătură cu secțiunea cui-

bune de

Pentru folosirea întregii 
capacități a întreprinderii

Alți participanți la consfătuire, 
ca Iosa Petru, fruntașul în întrece
rea socialistă Groza N. și alții, au 
vorbit despre valorificarea deșeu
rilor, despre lărgirea sortimente
lor bunurilor de larg consum, ete. 
Ei au arătat că din deșeurile de la 
atelierul de rotărie se pot confec
ționa multe obiecte de uz casnic și 
jucării. De asemenea, s-ar putea 
turna cu cubiloul de fontă bucșe 
pentru căruțe, sobe țărănești și alte 
obiecte. Pentru aceasta trebuiesc 
însă urgentate lucrările de con
strucție a turnătoriei. Muncitorii de 
la atelierul de tinichfgerie au cerut 
crearea de condiții mai 
lucru în atelierul lor.

Noi — au spus acești 
am putea confecționa 

se interne diferite unelte 
atelierului, dar nu există o preo
cupare mai mare din partea condu
ceri; întreprinderii în această direc
ție.

De aceea — au spus muncitorii 
— organizația de bază are datoria 
să îndrumeze comitetul de între
prindere și conducerea administra
tivă să analizeze temeinic aceste 
lipsuri și să ia măsurile necesare 
care să ducă la crearea condițiilor 
pentru ca toate cele arătate să 
coală fi traduse în fapt.

muncitori
din resur-

nccesare'

LUZII
tivă, trebuie să discute îndeaproape 
cu cei mai buni muncitori asupra 
metodelor ca,re ar putea duce la o 
îmbunătățire a condițiilor de lucru 
și a procesului de producție. Nu
mai în felul acesta vor putea fi 
duse la îndeplinire cu succes sar
cinile de mare răspundere pe care 
partidul și guvernul le pune în fața 
tuturor oamenilor muncii în lupta 
pentru ridicarea nivelului de trai 
material și cultural.

turală a sfatului popular raional, 
din care cauză programarea unor 
conferințe la sate a fost făcută în 
mod birocratic, ținîndu-se în a- 
ceeași zi două și chiar trei confe
rințe, așa curii a fost cazul la 
Stremț, Hăpria, Mihalț, etc. La sla. 
ba activitate de răspîndiie a cunoș
tințelor politice și științifice în sa
tele raionului au. contribuit și unele 
comitete executive ale sfaturilor 
populare comunale, care nu privesc 
munca de răspîndiie a cunoștințe
lor politice și științifice ca .o sarci
nă permanentă. La fel secțiunea de 
învățămînt a sfatului populap raio
nal, cît și comitetul raional 
prin organizațiile de bază 
au adus uri aport slab în 
direcție.

Hotărîrea C.C. al P.M.R.
vire la îmbunătățirea muncii de 
răspîndire în mase a cunoștințelor 
politice și științifice, trasează o 
serie de sarcini atît S.R.S.C-ului cît 
și organelor de partid și de stat. 
Sarcina principală în momentul de 
față este intensificarea și îmbună
tățirea propagandei agricole, popu
larizarea cunoștințelor economice 
și tehnice și a Științelor naturii. 
Subfilială S.R.S.C. trebuie să des
fășoare o intensă muncă de comba
tere ; a misticismului și a supersti
țiilor, mai ales. în satele de munte: 
Cib, Almașul. Mare etc., de comba
tere a confuziilor și a ideologiei pu
trede burgheze, :

U.T.M.
U.T.M., 
această

cu pri-

Luna Prieteniei Romîno-Sovietice

Deschiderea festivă 
a „Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice*

In ziua de 10 octombrie a.c. a 
avut loc în sala de spectacole a Ca
sei raionale de cultură deschiderea 
festivă a „Lunii Prieteniei Romî
no-Sovietice", precum și sărbători
rea a 10 ani de activitate a. 
A.R.L.U.S.-ului. La ședința festivă 
au participat activiști de partid și 
de stat, activiști ai A.R.L.U.S.- 
uiui, fruntași, ai întrecerii socialiste 
din întreprinderile orașului, precum 
și numeroși oameni ai muncii. Cu 
acest prilej, tovarășul Giiga Emil, 
secretar al Comitetului raional 
P.M.R., a vorbit despre însemnăta
tea „Lunii Prieteniei Romîno-Sovie- 
lice" pentru poporul nostru munci
tor, despre ajutorul neprecupețit dat 
de marea țară a socialismului în

întreaga țară 
cărții sovieti- 
Comitetul jra- 
colaborare cu

Expoziția cărții sovietice
Din ziua de 14 octombrie și pînă 

la 21 octombrie în 
are loc „Săptămîna 
ce". In orașul nostru 
ional A.R.L.U.S., în
„Librăria Noastră", .a organizat o 
frumoasă expoziție a cărții sovie
tice, unde sînt expuse diferite lu
crări din toate domeniile: politice,

In zilele „Lunii Prieteniei Romî
no-Sovietice" colectivul biblioteci! 
raionale din orașul nostru va orga
niza patru recenzii însoțite de dis
cuții. Se vor recenza romanele „Ma
ma" de Maxim Gorchi, „Fiii” de 
Simorov, povestirile despre „Zoia 
și Șura" de 1.. Cosmodemian=caia și 
altele. De asemeni, în oraș se vor 
organiza numeroase standuri și vi
trine de cărți care au drept scop 
popularizarea cărții sovietice. Afa
ră de cele cîteva seri literare, care 
se vor organiza în oraș, în între
prinderi cît și la „Gasa Pionieru
lui", echipa de estradă a Casei de 
cultură va prezenta un program ar
tistic, iar la cinematograful din 
localitate vor rula o serie de fil
me sovietice, printre care și „Pri
măvara la Moscova", „Pulbere ar- 

O întovărășire pentru creșterea oilor
Țăranii muncitori din satul Poia

na Ampoiului, comuna Meteș, au 
citit cu mult interes proiectul Di
rectivelor Congresului al II-lea al 
partidului. Măsurile prevăzute în 
proiect îi însuflețesc spre a porni 
cu și mai multă hulărîre în lupta 
pentru făurirea unei vieți îmbelșu
gate

De curînd organizația de bază 
din sat a luat inițiativa de a orga
niza in mijlocul țăranilor munci
tori o largă popularizare a Statu
tului întovărășirii pentru creșterea 
Oilor, deoarece în sat există condi
ții suficiente pentru dezvoltarea 
creșterii vitelor și oilor. Agitatorii 
organizației d.- bază au stat de vor
bă cu țăranii muncitori, explicîn- 
du-le avantajele ce le au unindu-se 
în întovărășire. De asemenea, Co
mitetul executiv ăl Sfatului popu
lar Meteș a mobilizat deputății din 
saț ca aceștia la. rîndpl lor să spri
jine acțiunea de înființare a înto
vărășirii. In urma aceste' rnlense 

: munci politice, un număr de 15 fa
milii de țărani muncitori și-au îna
intat cereri pentiu înființarea.în sa-

ridicarea economiei noastre națio
nale și despre lupta Uniunii Sovie
tice și a țărilor de democrație 
populară pentru destinderea încor
dării situației internaționale.

•Subliniind importanța organi
zației A.R.L.U.S. în strîngerea le
găturilor de prietenie cu Uniunea 
Sovietica, vorbitorul a arătat dra
gostea cu care oamenii muncii din 
raionul nostru privesc realizările 
poporului sovietic și cum folosesc 
experiența lui în construirea socia
lismului. Conferința a fost urmată 
de un frumos program artistic, la 
care și-au dat contribuția tinerii ar- 
'tiști amatori ai Casei raionale de 
cultură.

științifice, literare etc. In această 
expoziție întîlnești de la cărțile des
tinate micilor cititori pînă la cele 
mai complicate cărți științifice. 
„Săptămîna cărții sovietice" consti
tuie un prilej deosebit pentru oa
menii muncii din țara noastră, de 
a-și cumpăra diferite lucrări care-i 
ajută în activitatea de zi cu zi.

unui om ade-

Prieteniei Ro-
Teatru-

Alte manifestații culturale
gintie”, „Povestea 
vărat” și altele.

In cadrul „Lunii
mîno-Sovietice" colectivul 
lui de stat de păpuși a început un 
turneu prin satele raionului cu 
spectacolul „Peștișorul de aur", a- 
daptare după celebrul basm rusesc 
a lui Pușchin, iar la căminele cul
turale din raion se țin conferințe 
urmate de programe artistice. In 
cercurile A.R.L.U.S. va avea loc au
dierea în colectiv a emisiunilor 
transmise de posturile de radio so
vietice -pentru oamenii muncii din 
țara noastră. Manifestațiile cultu
rale care au avut și vor avea loc în 
cadrul „Lunii Prieteniei Romîno-So- 
vietice" constituie un minunat pri
lej de manifestare a dragostei și 
recunoștinței oamenilor muncii față 
de marele popor sovietic, construc
torul comunismului.

ei au intrat în

tul lor a unei întovărășiri pentru 
creșterea oilor. Pe lîngă u» însem
nat număr de oi, 
întovărășire și cu o însemnată su
prafață de pășune.

Duminica trecută a avut loc săr
bătoarea inaugurării întovărășirii 
In semn de dragoste și recunoștin
ță față de partid și pentru a cinsti 
Congresul partidului, țăranii mun
citori au hotărît ca întovărășirea 
lor să poarte numele de „Cel de al 
Il-lea Congres al Partidului".

Cu ocazia inaugurării au vorbit 
mulți din cei prezenți. In ciuda 
tutuior uneltirilor dușmanului de 
clasă — a spus candidatul de par
tid Gheorghe Ilie — noi vom mer 
ge hotărîți înainte, convinși pe de 
plin că acesta este drumul b’unei- 
stări, pe care ni l arată partidul.

In comitetul de conducere al în
tovărășirii au fost aleși țărani mun
citori vrednici, ca Bolea Pavel, Hă- 
raguș Șofron, Gheorghe Ilie și alții 
care, pe lîngă că au fost printre 
primii care și-au înaintat cererea de 
înscriere, au muncit cu multă însu 
flgțire la înființarea acestei întovă
rășiri.



Munca politică
'Sciisoarea colectivă a muncito

rii filor, inginerilor, tehnicienilor și 
funcționarilor din unele întreprin
deri din regiunea Stalin, care chea
mă pe toți cei ce muncesc din pa
tria noastră să întîrnpine al doilea 
Congres al partidului și ziua de 7 
Noiembrie cu noi succese în realiza
rea planului de stat pe 195*1, a 
lost orimită de către muncitul ii fa
bricii de produse ceramice „Sîntim- 
bru“ cu un entuziasm deosebit. In 
cadrul unof ședințe ținute, la locu
rile de muncă ei și-au luat angaja
mentul ca în lunile septembrie și 
octombrie să reducă prețul de cost 
al produselor cu 3% față de sarcina 
planificată, să îmbunătățească ca
litatea produselor cu 5%, să depă
șească indicele de utilizare a ma
rinilor cu 2% și altele.

Organizația de bază P.M.R. din 
întreprindere, avea datoria să lup
te pentru îndeplinirea cu succes a 
acestor angajamente prin luarea u- 
nor măsuri poli'tico-organizatorice. 
Insă, cu toate că unele măsuri de 
-acest fel au fost luate, ele sîr.t in
suficiente pentru a asigura succe
sul întrecerii. Din această cauză, 
sînt muncitori care lipsesc încă ne
motivat de la lucru, tehnicieni care nu 
colaborează cu conducerea fabricii 
— elemente care urează condițiile 
•unei munci în asalt, ceea ce face 
ca planul să nu fie realizat la 
.timp.

Dezbaterea Directivelor Congresului al ll-lea al P.M.R în organizațiile de partid
In organizațiile de bază din ra

ionul nostru au avut loc în ultima 
vreme vii dezbateri în jurul proiec
tului Directivelor Congresului al 
ll-lea al partidului cu privire la 
dezvoltarea agriculturii în următo
rii 2—3 ani.

In multe organizații dezbaterile 
-s-au desfășurat la un înalt nivel 
critic și autocritic. Ele au scos la 
iveală multiplele posibilități, locale de 
dezvoltare a sectorului agricol. De 
pildă, membrii organizației de bază 
din Ighiu, ca Bădilă- Ion și alții, au 
arătat că în satul lor există condiții 
pentiu crearea unei întovărășiri "• 
grico'e cu caracter zootehnic și au 

<-cerut sprijinul Corn' elului raional 
de partid în această direcție. De 
asemenea, ei s-au angajat să plan
teze pomi fructiferi pe marginea 
'drumuriloi din raza satului. In alte 
■organizații, ca cele din Cricău, Bu- 
ccerdea Vinoasă ș. a., membri de 
jp-artid, ca Bistrian N., au dezbătut

Să grăbim ritmul însămînțărilor
Cînd lipsește îndrumarea

In cartierul Partoș, din orașul 
Alba-Iulia, munca la centrul de con

diționare și tratare a semințelor se 
‘desfășoară defectuos. Organele de 
■teren ale secției agricole a sfatului 
popular ai orașului (șef secție Ra
du Ion) nu se deplasează pentru a 
organiza buna funcționare a centru
lui, din care cauză țăranii munci
tori care vin să condiționeze și să 

’trateze semințe întîmpină mari 
.■greutăți.

■ Datorită proastei organizări ă 
centrului, țăranii muncitori care au 
’de insămînțat, sînt nevoiți să aler
ge în trei patru locuri pînă ce ajung 
m posesia abavitului, în loc ca a- 
cesta să fie depozitat la sediul cen
trului. Mai mult, datorită lipsei de 
îndrumare și control din pi-rlea 
tehnicienilor de la secțiile agricole 
a-ie sfaturilor populare oraș ra
ion, gestionara :Popa Rozalia de 
la magazinul mixt nu cunoaște ce 
cantitate de abavit este necesară 

;pentru tratarea grîului, dînd pentru

VIAȚA DE PARTID

chezășia realizării angajamentelor
Aceste lipsuri își au originea în 

faptul că organizația de bază n-a 
analizat niciodată în ultimele 3 
'uni problemele producției, n-a 
sprijinii comitetul de întieprinde- 
ie pentru ca acesta să poată asi
gura o largă popularizare a între
cerii socialiste și n-a pus accen
tul pe desfășuiarea unei intense 
munci politice de masă. Astfel, 
membrilor de partid nu le sînt în
credințate sarcini de răspundere l.i 
locurile de muncă, nu există o agi
tație vizuală cu caracter mobiliza
tor, într-un cuvînt, lipsesc majori
tatea elementelor de bază care ar 
putea să asigure succesul întrecerii 
socialiste. De aici provine și atitudi
nea nejustă față de muncă a unor teh
nicieni sau muncitei i calificați, ca 
Georgescu Ion, Popa P. Neamțu 
Ion și alții.

Tot din cauza slabei muncii po
litice, lipsesc de la lucru chiar unii 
membri de partid, ca Eles Fr., față 
de care organizația de partid n-a 
luat nici o atitudine.

Răspunderea pentru această sta
re de lucruri o poartă — în primul 
lînd — tov. Bocănici I., secretarul 
organizației de bază ca.'e muncește 
sectar. Acest fapt face ca de cele 
mai multe ori sarcinile să fie înde
plinite în pripă, fără a-și atinge 
scopul.

In fața biroului organizației de 

problema dezvoltării viticulturii, 
propunînd un șir de măsuri care 
ar putea să asigure pentru viitor o 
producție mai mare de struguri.

Cu toate acestea, în dezbaterea 
proiectului de Directive pentru Con
gresul al ll-lea al P.M.R. au exis
tat și unele lipsuri. In primul rînd, 
la adunările de dezbateri care au 
avut loc în organizațiile de bază 
P.M.R. din Ighiu, Ighiel, Țelna ș.a. 
n-au fost chemați și membrii acti
vului fără de partid, și nici alți to
varăși binecunoscători în probleme 
agricole. O altă lipsă este și aceea 
că nu toți membrii de partid au 
fost mobilizați să participe la adu
nări. Astfel, la Șard au participat 
doar 60 la sută din membrii organi
zației de bază, iar la Ighiu 75 la 
sută. Lipsurile ce s-au manifestat 
se datoresc în mare măsură faptu
lui că tov. Cîmpeanu A., instructor 
al Comitetului raional P.M.R., nu a 
sprijinit din timp birourile organi
zațiilor de bază pentru a pregăti te

4 feldere (64 kg.) 500 grame aba
vit, cînd normal este a se da 200 
grame oent.-u 100 kg. grîu. Din 
cauza defectuoase' organizați a 
centrului, la Partoș pînă în ziua de 
9 octombrie s-au tratat și condițio
nat numai 1000 kg semințe.

Pentru curmarea acestor neajun
suri în condiționarea și tratarea se
mințelor în cartierul Partoș, comi
tetul executiv al sfatului popular al 
orașului (președinte Stoia Pavel) 
și tehnicianul de la statul popular 
raional (irig. Habășescu Nădejde), 
caie răspund de însăniînțările din 
oraș, trebuie să ia măsuri concrete 
în vederea asigurării bune' funcțio
nări a centrului și a executării ’n- 
sămînțări-tor în condițiuni bune și 
la. timp.

Comună codașă
Cu toate că experiența anilor tre- 

cuți ne-a dovedit că din cauza insă- 
mînțărilor tîrzii grîul nu s-a putut 
dezvolta pentru a înfrunta cu ușu
rință gerul și înghețul, comitetul 
executiv al sfatului popular din 

bază P.M.R. de la fabrica „Sîn- 
timb-ru" stau sarcini mari în vede
rea lichidării totale și într-un ter
men scurt a lipsurilor existente. In 
primul rînd acesta va trebui să în
rădăcineze în activitatea organiza
ției de bază principiul conduceri 
colective. El va trebui să antreneze 
în muncă toți membrii organiza
ției de bază, candidații și membri 
din activul fără de pmtid, trasîn- 
du-le sarcini concrete în vederea 
sprijinirii operative și concrete a 
întrecerii.

Gazeta de perete care pînă acum 
nu și-a îndeplinit rolul de cit în 
parte, va trebui folosită ca o tri
bună de popularizare a metodelor 
bune și de criticare a chiulangiilor, 
a lipsei de grijă față de mașini, etc.

Paralel cu acestea, biroul organi
zației de bază va trebui să analize
ze activitatea organizațiilor de ma
să din întreprindere nu în mod bi
rocratic, cum proceda pînă acum, 
ci prinlr-un control amănunțit șl 
sistematic a felului în care ele mun
cesc.

Numai desfășurînd o astfel de 
muncă și asigurînd conducerea po
litică a . întrecerii socialiste, colec
tivul fabricii de produse ceramice 
„Sîntimbiu” va putea raporta parti
dului că și-a îndeplinit cu succes 
angajamentele luate în cinstea 
Congresului al ll-lea și a zilei de 7 
•Noiembrie.

meinic adunările de dezbateri, ceea 
ce a făcut ca ele să se desfășoare 
la un nivel scăzut, iar membri de 
partid sa nu poată studia amănun
țit proiectul de Directive, prezen- 
tindu-se la adunări fără a-1 cu
noaște bine. Așa s-a petrecut, de 
pildă, în satul Șard, unde toată 
discuția s-a purtat în jurul a două 
sau trei întrebăii. Tot din lipsa 
de orientare a tovarășului Cîmpeanu 
A., în aceste organizații de bază 
n-au fost întocmite în urma dezba
terilor planuri operative de intensi
ficare a muncii politice pentru răs- 
pîndi.rea metodelor agrotehnice îna
intate pentru terminarea la timp a 
însămînțărilor de toamnă, pentru 
•ealizarea planului de colectări, etc.

Organizațiile de bază au datoria 
să ia măsurile cele mai juste pen
tru antrenarea tuturor țăranilor 
muncitori la înfăptuirea cu succes 
a sarcinilor trasate de partid și 
guvern, în vederea dezvoltării con
tinue a agriculturii.

comuna Hăpria (președinte 
Boța Gheorghe) și organiza
ția de bază (secretar Filipescu 
Vasile) nu desfășoară o activitate 
mai susținută în problema însămîn- 
țărilor. Agentul agricol, Oara Vasi
le, își vede mai mult de treburile 
personale decît de munca de teren.

Nu mai puțin se face vinovat de 
lipsurile existente în această di
recție și tovarășul Corrnoș Tiberiu, 
tehnician, care dovedește o atitudi
ne de nepăsare condamnabilă, ne- 
dînd nici un sprijin țăranilor niun 
c'tori cu privire la; problema însă
mînțărilor.

O slabă activitate desfășoară in 
campania însămînțărilor de toam
nă și unii deputați, ca Topîrcemu 
Ion din satul Drîmbar, Opruța -Tu
dor din satul Dumitra, care nu des
fășoară muncă de lămurire. în .'în- 
dul țăran'lor muncitori din circum
scripție, nu le arată cît este de 
importantă însămînțarea la vreme 
în teren bine pregătit și cu semințe 
condiționate și tratate, pentru ob
ținerea unei producții sporite.

De la Tribunalul Suprem al R.P.R.
Intre 4—8 octombrie 1954, Cole

giul Militar al Tribunalului Su
prem al Republicii Populare Ro- 
rrîne, compus din general-maior 
de justiție Voitinovici Alexandru, 
președintele Tribunalului Suprem 
al R.P.R., general-maior Enescu 
Ioan și general-maior Demeter A- 
lexandru, asesori populari — pro
curori militari fiind colonel de jus
tiție Rîpeanu Grigore și colonel 
Ardeleanu Aurel — a judecat pro
cesul acuzaților Luca Vasile, Ia- 
cob Alexandru, Solymos Ivan șl 
Cernicica Dumitru.

Apărătorii acuzaților au fost avo- 
cații C. Paraschivescu Bălăceanu, 
președintele Colegiului de Avocați 
din București, Emil Feraru, Marcel 
Valentin și Mihail Maio, consilieri 
ai Colegiului de Avocați din Bu
curești.

Pe baza unor numeroase docu
mente, a recunoașterilor complecte 
ale acuzaților și a depozițiilor unui 
mare număr de martori, Tribunalul 
a stabilit că acuzatul Luca a în
jghebat un grup contrarevoluțio
nar antistatal, care a desfășurat o 
intensă activitate de subminare a 
puterii oamenilor muncii de la 
orașe și sate,. de dezorganizare a 
economiei naționale, de lovire și 
zădărnicire a construcției socialis
mului.

Confirmînd în întregime materia
lele cercetărilor prealabile și ale 
anchetei efectuate de către orga
nele Procuraturii R.P.R., Tribuna
lul a stabilit că începutul activită
ții contrarevoluționare a lui Luci 
datează încă din anii 1918—1919, 
cînd el s-a înrolat voluntar în de
tașamentele militare de reprimare a 
revoluției proletare din Ungaria. 
Ca șef al unei grupe de mitrali
ere, Luca a participat nemijlocit, 
atît în Ardeal cît și în Ungaria, la 
masacrele sîngeroase împotriva 
muncitoiilor. și țăranilor care au 
încercat să scuture jugul burghezo- 
moșieresc. In acest mod și-a înce
put Luca activitatea de dușman 
al mișcării muncitorești revoluțio
nate.

In anul 1924, reușind să se stre 
coare în organizația P.C.R. din 
Brașov, Luca intră, de îndată, in 
legătură eu organele siguranței 
locale și furnizează inspectorului 
de siguranță Zahiu informații pri
vind activitatea ilegală a partidului, 
dînd pe mîna siguranței butgheze 
un mare număr de luptători revo
luționari

Din acest an, Luca și-a desfășu 
rat neîntrerupt activitatea criminală 
de agent provocator plătit al sigu
ranței burghezo-moșierești

Intre anii 1925—1927, fiind intro
dus de siguranță ca agent provo
cator printre luptătorii revoluțio
nari deținuți în penitenciarul Jila
va, el transmite informații asu
pra } colectivului deținuților prin
ți-un agent speciai desemnat de vă- 
tie Direcția Generală a Siguranței, 
cît și prin comandantul penitencia
rului și prin fratele său Varga Ga
bor, care activa de asemenea ca a- 
gent al siguranței.

In vara anului 1928, Luca infor
mează siguranța despre pregătirea 
Congresului ai IV-iea al P.C.R, și 
primește -din partea ei misiuni pro
vocatoare pe care să le execute in 
timpul Congresului. El îndeplinește 
instrucțiunile siguranței și, după 
Congres, se prezintă la Direcția 
Generală a Siguranței, unde rapor
tează cele petrecute la Congres, 
predă rezoluțiile Congresului și alte 
documente de partid, odată cu 
lista complectă a Comitetului Cen
tral al partidului.

In primăvara anului 1929 infor
mează siguranța despre pregătirea 
Congresului General al Sindicate
lor Unitare din Timișoara, iar în tim

pul Congresului i se stabilește o le
gătură specială prin care predă si
guranței informații zilnice și lista 
complectă a tuturor comuniștilor 
participant la congres. Executînd 
misiunea de provocare ce-i fusese 
încredințată de siguranță, el deter
mină luarea unor măsuri care să 
prilejuiască încercuirea militară a 
căminului muncitoresc, înăbușirea 
în sînge a rezistenței congresiștilor 
și arestarea conducătorilor sind:- 
• aii.

In anii 1929—1930, Luca primeș
te mandat și subsidii materiale din 
partea siguranței pentru a sprijini 
clica trădătoare a lui Marcel Pau- 
ker (Luximin) — vechi dușman 

• al mișcării comuniste, agent troț- 
kist, care acționa în direcția decon- 
spirării cadrelor partidului, în di
recția spargerii și lichidării organi
zațiilor revoluționare și a slăbirii 
capacității de luptă a partidului co
munist.

In mai multe rînduri, în scopul 
camuflării activității sale de agent 
provocator și al creării unor apa
rențe înșelătoare, Luca a fost „a- 
restat” și „condamnat", pentru ca 
ulterior, sub diferite pretexte, să 
fie „achitat" sau scos de siguranță 
din închisoare și să-și continue ac
tivitatea ticăloasă împotriva mișcă
rii -comuniste.

In anul 1939, reluînd legătura cu 
inspectorul genei al de siguranță 
Vintilă Ionescu, furnizează siguran
ței numeroase informații cu privire 
la lupta partidului împotriva pre
gătirii războiului criminal antiso- 
vietic. La acea dată, siguianța, 
apreciind serviciile lui Luca, îi răs
plătea activitatea sa criminală prin- 
tr-o simbrie lunară de 8.000 lei.

După 23 August 1944 Luca, as 
cunzîndu-și și camuflîndu-și cu 
grijă activitatea sa dușmănoasă din 
trecut, a reușit să se strecoare în 
posturi înalte de partid și de stat.

In scopurile sale trădătoare, Luca 
a strîns în jurul său elemente con
trarevoluționare, al căror trecut pă
tat și a căror dușmănie și ură față 
de poporul muncitor îi unea într-un 
grup antistatal. Folosind calitatea 
sa de ministru de finanțe și de 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Luca i-a plasat în posturi 
importante de stat. Printre aceștia 
se aflau: Iacob Alexandru, vechi 
dușman al clasei muncitoare și a- 
Licerist veros, legat strîns de cer
curile marii burghezii; Solymos 
Ivan, criminal de război, care a 
semnat la Zalău în primăvara anu
lui 1944 ordonanța de deportare a 
362 evrei, exterminați apoi în la
gărele hitleriste; Cernicica Dumitru, 
.fost troțkist.

Acți-onînd ca dușmani înrăiți ai 
poporului muncitor,. Luca și com
plicii săi din sectorul financiaro- 
bancar și cooperatist și-au concen
trat activitatea criminală în direc
ția subminării economiei naționale.

In domeniul industriei socialists, 
Luca și banda sa au dus o acțiune 
de frînare a activității productive a 
întreprinderilor, ceea -ce a creat 
serioase dificultăți în realizarea pla
nului de stat, atît în 1950 cît și în 
1951, și a produs pagube conside
rabile statului și oamenilor, munci'.

Dușmani deopotrivă ai clasei 
muncitoare și ai țărănimii munci
toare, Luca și banda sa au dus o 
acțiune directă de subminare a ali
anței dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare. Luca și Iacob, 
ca ministru adjunct al finanțelor, 
au imprimat aparatului fiscal linia 
sprijinirii elementelor capitaliste. 
Executînd directivele lui Luca — 
Cernicica și Solymos, ca vicepre
ședinți -ai Centrocoop, au adus în 
organele cooperației elemente stră-

(Continuare în pag. 4-a)
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ine și dușmănoase, care au furat și 
defiaudat unitățile cooperatiste, 
provocîn-d mari daune oamenilor 
muncii, membri ai cooperației.

In același 'timp, aparatul fiscal 
condus de Luca și Iacob, călcînd 
legile statului, a comis în nume
roase localități din țară o serie de 
acte abuzive și provocatoare împo
triva țăranilor, avînd drept scop 
slăbirea alianței dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare și 
provocarea de greutăți în aprovi
zionarea cu produse agro-alimen- 
tare a populației de la orașe și cu 
pi.oluse industriale a țărănimii 
muncitoare.

Spre sfîrșitul anului 1951 cînd, 
pentru a înlătura fenomenele nesă
nătoase din economia națională, ce 
fuseseră agravate prin acțiunea lui 
Luca, guvernul a hotărît pregăti
rea condițiilor în vederea efectuării 
unei reforme bănești, Luca, Iacob, 
Solymos și Cernicica au desfășurat 
o activitate organizată, încercînd 
să zădărnicească reușita acestei 
acțiuni de stat.

Tribunalul a stabilit de aseme
nea că în repetate rînduri, pentru 
a-și ascunde nelegiuirile, acuzații 
au comis faisuri grosolane și încăl
cări vădite ale legilor și ale hotă- 
rîrilor guvernului — încălcări care 
au pricinuit pagube de miliarde de 
lei statului celor ce muncesc.

Vinovăția tuturor acuzaților a 
fost în totul dovedită în proces prin 
documente, probe materiale, prin 
iccunoașterile acuzaților și prin 
depozițiile unui mare număr de 
martori.

Fiind demascați prin probe, acu
zații Luca Vasile, Iacob Alexan
dru, Solymos Ivan și Cernicica Du
mitru și-au recunoscut complect 
vina de a fi săvîrșit crimele men
ționate împotriva statului și a po
porului muncitor.

Tribunalul a stabilit că acuzatul 
Luca Vasile se face vinovat de ac
țiune contrarevoluționară antista
tală de sabotare.a economiei națio
nale, în scopul de a submina regi
mul democrat-popular, fapte care 
constituie infracțiuni criminale pre
văzute și pedepsite de art. 2 din le
gea nr. 16 din 15 ianuarie 1949, 
combinat cu art. 1 din Codul Pe-

Suprem al R. P. R.
nai ; de activitate intensă contra 
clasei muncitoare, ca agent provo
cator plătit a! siguranței burghe- 
zo-moșierești, ca participant Ia re
primarea și înăbușirea luptei revo
luționare a clasei muncitoare, cri
me prevăzute și pedepsite de art. 
193 din Codul Penal ;

Acuzații Iacob Alexandru, So
lymos Ivan și Cernicica Dumitru 
se fac vinovați de acțiune de sub
minare a economiei naționale și a 
pregătirii și efectuării reformei 
bănești din ianuarie 1952, toate 
acestea în scopul subminării regi
mului democrat-popular, crime pre
văzute și pedepsite de art. 2 din le
gea nr. 16 din 15 ianuarie 1949 
cu modificările ei ulterioare, com- 
tinat cu art. 1 din Codul Penal.

Acuzatul Solymos Ivan se face 
vinovat și de crimă contra umani
tății, prevăzută și pedepsită de art. 
3, lit. c din Decretul nr. 207 din 20 
august 1948 cu modificările sale 
ulterioare.

Tribunalul Suprem al R.P.R. con
damnă pe cei vinovați după cum 
urmează :

— Luca Vasile la pedeapsa cu 
moartea pentru crima de submina
re a economiei naționale și la 
muncă silnică pe viață pentru acti
vitate intensă împotriva clasei mun
citoare, urmînd ca în conformitate 
cu legea să execute pedeapsa cea 
mai gravă.

— Iacob Alexandru la 20 an! 
muncă silnică pentru crima de sub
minare a economiei naționale.

— Solymos Ivan la 15 ani mun
că silnică pentru crima de submi
nare a economiei naționale și la 10 
ani muncă silnică -pentru crimă 
împotriva umanității, urmînd ca, în 
conformitate cu legea, să execute 
pedeapsa cea mai gravă.

— Cernicica Dumitru la 3 an! 
închisoare corecțională pentru cri
ma de subminare a economiei na
ționale.

Sentința este definitivă.
Condamnatul Luca Vasile a so

licitat Prezidiului Marii Adunări 
Naționale comutarea pedepsei cu 
moartea într-o altă pedeapsă.

Examinînd cererea condamnatu
lui Luca Vasile, Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a hotărît comu
tarea pedepsei cu moartea în mun
că silnică pe viață.

CRONICA EXTERNĂ

O nouă variantă a 
europene

După cum se știe recenta confe
rință de la Londra, a fost 
convocată în urma eșecului ruși
nos suferit de planurile de creare a 
„armatei europene11. Ea a căutat 
să dea posibilitatea revanșarzilor de 
la Bonn să treacă la crearea unui 
„Wehrmacht11 agresiv și să ocupe în 
Europa occidentală o poziție dom:- 
nantă din punct de vedere militar și 
politic.

La conferința de la Londra se
cretarul departamentului de stat a’ 
S.U.A., Dulles, a venit cu un p’ari 
precis care prevedea reînarmarea 
nelimitată a Germaniei occidentale 
și includerea ei în blocul atlantic, 
exercitînd tot timpul presiuni inten
se asupra celorlalți participant la 
conferință și în primul rînd asupra 
Franței. Aceasta a făcut să se iveas
că divergențe serioase între par
ticipant la conferință. Esența a- 
cestor divergențe constă în primul 
rînd în aceea că delegația franceză, 
ținînd cont de perspectiva discută
rii de către parlamentul francez a 
noilor planuri de reînviere a mili
tarismului german, a căutat să as
cundă faptul că sistemul de „con
trol11 și „garanții” adoptat, repro
duce în realitate sistemul cuprins 
în tratatul „comunității defensiv® 
europene11.

Drept „garanții11 Anglia s-a an
gajat să păstreze patru divizii și o 
unitate de aviație tactică pe conti
nentul european timp de 44 ani, 
sperînd că o asemenea promisiune 
ar face poate impresie asupra opi
niei publice din Franța. Dar și a- 
ceste așa zise „garanții11 sînt pur 
formale față de pericolul care-1 re
prezintă potențialul militar german 
refăcut. In legătură cu aceasta, 
chiar ziarul „Franc Tireur11, adept 
al reînarmării Germaniei, se în
treabă dacă ele „garantează într-a- 
devăr că odată armata vest-germa- 
nă refăcută, ea se va maî supune 
vreunui control străin ?”.

Acordurile de la Londra, care 
fixează efectivul viitoarei armate 
vest-germane — 500.000 soldați — 
arată că limitele stabilite penltiru 
forțele armate „pot fi mărite11. A- 
ceasta dovedește că Dulles a cău
tat să ofere militariștilor vest-ger- 
mani, cît mai direct și deschis,

„comunității defensive u
dreptul la o înarmare nelimitată. 
Or, istoria militarismului german 
a dovedit că, după primul război 
mondial, trecîndu'-se fia crearea 
unei mașini de război agresive, 
monopolurile germane nu au mai 
ținut cont de nici un fel de trata
te și acorduri semnate de ele, atunci 
cînd acestea au stat în calea politi
cii lor agresive.

Încheierea unui acord de princi
piu la conferința de la Londra în
tre cele 9 state participante, asu
pra condițiilor în care Germania 
occidentală va putea fi reînarmată 
în cadrul pactului de la Bruxelles 
și al pactului Atlantic, dovedește 
că reprezentanții guvernelor vest- 
europene, nu au ținut seama de 
voința popoarelor cate . doresc nu 
înarmarea revanșarzilor de ia 
Bonn, ci crearea unui stat german 
unit, democratic și iubitor de pace 

Flotărîrile de la Londra arată cit 
de ipocrite sînt declarațiile repre
zentanților țărilor Europei occiden
tale la O.N.U., potrivit cărora s- 
ceste puteri ar căuta reducerea ar
mamentelor în interesul păcii. Fă
țărnicia declarațiilor iese cu atît 
mai mult la iveală, cu cît încercă
rile de a galvaniza cadavrul „co
munității defensive europene11 au 
fost întreprinse la Londra tocmai' în 
momentul cînd s-au ivit posibilități 
reale pentru rezolvarea unor im
portante probleme ale întăririi pă
cii și securității popoarelor.

Dar, oricît ar încerca -propagan
da americană de a deruta popoa
rele din Europa și în primul rînd 
pe germani, ea nu poate să-i împie
dice să compare cele două căi, des
pre care a vorbit în cuvîntarea sa 
V.M. Molotov la Berlin: calea res
tabilirii unității Germaniei ca stat 
iubitor de pace și democratic și ca
lea adîncirii scindării Germaniei 
și atragerii părții ei occidentale în 
aventuri războinice. Această corn 
parație sugerează ea însăși soluția.

Opinia publică din Europa occi
dentală protestează împotriva noi
lor planuri de reînviere a milita
rismului german și califică acordul 
de la Londra drept o primejdie de 
moarte pentru pacea și securitatea 
co’ectivă în Europa.

Vizitele în R. P. Chineză 
ale delegației guvernamen

tale a R. P. R.
PEKIN (Agerpres). — China 

Nouă.
La 12 octombrie s-au înapoiat 

la Pekin Gheorghe Apostol, prim 
secretar al C.C. al P.M.R., condu
cătorul delegației guvernamentale 
romîne aflate în R.P. Chineză, și 
Grigore Preoteasa, prim locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Romîne, mem
bru al delegației. Oaspeții romîni, 
însoțiți de Sun Șao-uien, locțiitor 
al ministrului Industriei Ușoare al 
R.P. Chineze, au vizitat timp de o 
săptămînă orașele Șenian, Nankin 
și Hanciou.

★
La 12 octombrie, dr. Petru Gro

za, președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, a părăsit cu a- 
vionul orașul Pekin pentru a vizita 
alte centre din R.P. Chineză.

Dr. Petru Groza este însoțit de 
Li En-țiu, consilier al ambasadei 
R.P. Chineze la București.

„O ediție mai proastă 
a comunității defensive 

europeane*1
Ziarul iugoslav „Oslobodjene” 
despre conferința de la Londra

BELGRAD (Agerpres). — TASS 
transmite :

Intr-un articol intitulat „O ediție 
mai proastă a comunității defensive 
europene11, ziarul „Oslobodjene”, 
referindu-se la hotărîrea conferin
ței de la Londra cu privire la extin
derea pactului militar de la Bruxe
lles prin includerea în el a Germa
niei occidentale și Italiei, scrie .’ă 
acest pact se află sub controlul de
plin al Uniunii Atlanticului de- 
nord. Așa fiind, afirmă ziarul, ni
cest pact nu este în fond decît un 
simplu gest menit a anestezia ca
pitularea Franței.

Acordul de la Londra, scrie în 
încheiere ziarul, nu este altceva 
decît o ediție mai proastă a „comu
nității defensive europene11.

Toată atenția pregătirilor de iarnă în întreprinderi
In perioada actuală una din sar

cinile principale ce stau în fața 
conducerilor administrative din în
treprinderi este asigurarea tuturor 
condițiilor pentru buna funcționare 
a întreprinderilor pe timpul iernii. 
De aceea, pentru fiecare conducere 
de întreprindere lipsurile ce s-au 
manifestat în iarna trecută trebuie 
să constituie prețioase învățăminte, 
astfel ca ele să nu se mai repete.

In multe întreprinderi din raion 
conducerile administrative privesc 
cu simț de răspundere această sar
cină, trecînd la luarea de măsuri 
concrete în vederea iernii. Așa de 
pildă, la moara „Nicolae Bălcescu” 
s-.au făcut reparațiile necesare la 
sobe, uși și ferestre și se lucrează 
Intens la reparația periodică a uti
lajului, etc. De asemenea, la secția 
L. 5„ s-a reușit să se efectueze re
parațiile dormitoarelor și a locu
ințelor de serviciu în proporție de 
peste 80“/o. Pentru a se crea condi
ții optime de muncă în timpul ier
nii, la atelierul regional L. 5 se /a 
construi din rezerve interne o remi
ză încăpătoare.

Cu toate aceste rezultate, unele 
conduceri de întreprinderi continuă 
să manifeste un dezinteres condam
nabil față de buna pregătire a în 
tieprinderilor pentru iarnă.

De pildă, la atelierul de tîmplărie 
fir. 2 al cooperativei „Munca Nouă11, 
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nici pînă în prezent n-au fost înlo
cuite geamurile care sînt sparte, iar 
din cauză că nu este introdusă lumi
na electrică, muncitorii în primele ore 
ale dimineții nu pot lucra. De 
asemenea, la secția de confecționat 
site, de luni de zile acoperișul clă
dirii este stricat.

O serie de lipsuri se manifestă și 
în activitatea conducerii jatelieru- 
lui de Zonă C.F.R. Aiba-Iulia. Aici, 
în cadrul atelierului nu au fost lua
te toate măsurile de revizuire și 
reparare a geamurilor și a sobelor 
din cadrul atelierului. Conducerea 
atelierului a căutat să inducă in 
eroare organele superioare, arătînd 
că pregătirile sînt terminate, în 
timp ce la atelier lipsesc geamul i, 
ușile nu sînt reparate, iar aprovizio
narea CU materiale se desfășoară 
defectuos.

Mult dezinteres față de pregă
tirile pentru iarnă dovedește și Con
ducerea întreprinderii Zlatna care, 
deși are numeroase posibilități pen
tru îndeplinirea acestor sarcini, 
continuă să rămînă indiferentă fa
ță de faptul că iarna bate la ușă. 
Din această cauză, pe lîngă faptul 
că nu sînt complet terminate lucră
rile de revizuire și reparare a clă
dirilor în multe locuri de muncă, 
nu au fost luate toate măsurile care 
să asigure în timpul iernii o bună 
funcționare a muncii. Mai mult, o 

gravă lipsă manifestă conducerea 
întreprinderii și comitetul sindi
cal și în ceea ce privește aprovi
zionarea cantinei și a salarlaților 
cu cele necesare pentru iarnă, din 
care cauză măsurile luate în aceas
tă direcție sînt în majoritatea lor 
fotmale.

Pentru lichidarea lipsurilor se 
impune ca atît conducerile întie- 
prirfderilar cît și organizațiile de 
partid și sindicale să facă- o coti
tură în direcția pregătirilor pentru 
iarnă. Se impune ca o necesitate 
luarea de măsuri în vederea repa
rațiilor la clădiri, a aprovizionării 
din timp cu combustibil și în ace
lași timp a aprovizionării cu mate
rii prime, astfel ca să fie asigurată 
buna funcționare a întreprinderilor 
pe tot timpul iernii. De asemenea, 
cu sprijinul organizațiilor de bază 
și a comitetelor sindicale din între- 
pi i.nderi să fie luate toate măsurile 
pentru aprovizionarea cantinelor, 
muncitorilor, inginerilor, tehnicieni ■ 
lor și funcționarilor cu produse ne
cesare pentru perioada de iarnă

Conducerile întreprinderilor nu 
trebuie să uite nici un moment că, 
a asigura buna funcționare a între
prinderilor în- timpul iernii, este o 
sarcină de care răspund direct Ș’ 
de care depinde în m.are măsură 
îndeplinirea mărețelor sarcim ce 
ne stau în față.

In Comitetul politic al O. N. U.
NEW YORK (Agerpres). — 

TASS.
In ședința din dimineața zilei de 

11 octombrie, Comitetul politic a în
ceput examinarea concomitentă a 
primelor două puncte de pe ordinea 
de zi: „Reglementarea, limitarea și 
reducerea proporțională a tuturor 
forțelor aimate și a tuturor arma
mentelor11 — raportul comisiei pen
tru dezarmare și „Cu privire la în
cheierea unei convenții (tratat/ in
ternaționale în problema reducerii 
armamentelor și a interzicerii ar
melor atomică, cu hidrogen și a ce
lorlalte tipuri de arme de extermi
nare în masă11 (punct intiodus în 
ordinea de zi a Adunării Generale 
de către delegația Uniunii Sovie
tice) .

Reprezentanții Angliei și Franței 
și-au expus vechiul lor punct de 
vedere în problemele dezarmă
rii și interzicerea armelor ato
mice și au pus numeroase 
întrebări, referitoare, chipurile, la 
„locurile neclare11 în textul proiec
tului sovietic de rezoluție. •

Extinderea grevelor la Londra
LONDRA (Agerpres). — Greva 

docherilor din portul Londra se 
extinde.

France Pres.se anunță că peste 
1.000 șoferi de autobuse din regiu

Discursul reprezentantului englez. 
Lloyd a “fost consacrat în esență, 
expunerii propunerilor anglo-fran- 
ceze în problema dezarmării, cu
prinse în Memorandum-ul englez 
din 21 mai 1954 și în Memorandum
ul anglo-francez din 11 iunie 1954..

"Reprezentantul francez Moch și-a- 
exprilmatj speranța că propunerile 
sovietice vor face cu putință adop
tarea, încă înainte de sfîrșitul anu
lui, a unui „text stabilit de co
mun acord11. Totodată Moch s-a: 
eschivat de la examinarea directă 
a propunerilor .sovietice, limitîn- 
du-se la punerea unei serii de între
bări cu privire la aceste propuneri..

In ședința din după amiaza zilei- 
de 11 octombrie a Comitetului po
litic a luat cuvîntul șeful delega
ției sovietice A.I. Vîșinski, care a 
expus în mod amănunțit poziția. 
Uniunii Sovietice în problema re
ducerii armamentelor și a interzi
cerii armelor de exterminare în. 
masă, răspuhzînd totodată la dis
cursurile reprezentanților englez șl; 
francez.

nea Londra au declarat marți noap
tea grevă, ceea ce a provocat în
treruperea traficului pe 30 din cne.
200 linii de autobuse din Londrr.

Pres.se

