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ameni ai muncii de la sate ! 
Desfășurați larg bătălia pentru pre
gătirea unei recolte îmbelșugate în 
anul viitor, pentru ridicarea bunei- 
stări a poporului nostru muncitor!

Toate forțele pentru terminarea 
însămînțărilor

Pe întreg cuprinsul patriei noas
tre, în .aceste zile se desfășoară 
bătălia hotărîtoare pentru termi
narea la timp a șirului de lucrări 
cerute de muncile agricole de 
toamnă.

Prevederile proiectului de Direc
tive ale Congresului al II-lea al 

ir.iidului cu privire la dezvoltarea 
agriculturii în următorii 2—3 ani, 
arată că pentru creșterea producți
ei ■ de cereale, pe lîngă extinderea 
suprafețelor cultivabile, de o mare 
importanță este îmbunătățirea a- 
grotehnicii prin introducerea și 
respectarea peste tot a regulilor 
agrotehnice.

In raionul nostru gospodăria a- 
gricoiă de stat, numeroase gospo
dării collective, întovărășiri agri
cole și mulți țărani muncitori cu 
gospodării individuale au terminat 
recoltările la culturile de toamnă, 
au pregătit bine terenul și au în- 
sămînțat însemnate suprafețe de 
teren cu grîu, orz etc. Așa, de pil
dă, gospodăria agricolă de stat din 
Galda de Jos, folosind metode îna
intate de muncă, în 3 zile a semă
nat în rînduri încrucișate 
peste 50 hectare de grîu. Avan
sate cu însămînțările stat și 
gospodăriile colective din Cistei, 
Benic și Oiejdea, întovărășirea din 
Galda de Jos și comunele Oarda 
de Jos, Vințul de Jos și Meteș.

In comuna Vințul de Jos, bună
oară, țăranii muncitori îndrumați 
și sprijiniți de organizația de bază 
și comitetul executiv al sfatului 
popular, obțin importante succese 
în muncile agricole de toamnă. 
Pînă la data de 18 octombrie ei 
au recoltat în întregime floarea 
soaielui și cartofii, iar porumbul 
în proporție de peste 95%, elibe- 
rind în același timp terenul. Ei au 
executat de asemeni arături pentru 
însămînțările de toamnă în propor
ție de 80% și au însămînțat cu 
grîu 587 hectare, folosind semințe 
condiționate și tratate. Aici, nu
meroși țărani muncitori, ca Albu 
Gavrilă, Paștiu Ion 1. Iacob, Las- 
cu Avram, Munteanu Avram, An- 
dronc Gligor și alții, au pregătit 
terenul și semințele conform regu
lilor agrotehnice, au însămînțat la 
timp, și acum griul lor a și răsărit.

Pînă la data de 18 octombrie 
1954, arăturile pentru însămtață- 
rile de toamnă au fost executate în 
proporție de 80% pe laion, însă- 
inînțările în proporție .le 69% și 
ogor de toamnă 44%. Aceste re
zultate dovedesc că în această cam
panie s-au obținut unele rezultate. 
Insă, rezultatele acestea, față de pe
rioada înaintată în care ne găsim, 
stat n°satisfăcătoare. Astfel, în co
muna Mihalț — care are condițiuni 
semănătoare cu comuna Vințul de 

Jos — recoltatul porumbului a fost 
realizat numai în proporție de 60%, 
iar majoritatea cocenilor nici n-au 
fost încă adunați de pe cîmp. Acest 
fapt a făcut ca arăturile în porum- 
biște să fie executate în proporție 
de 10%, iar însămînțările numai 
5%. încercarea tovarășului Moldo
van, .președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular din comu
nă și a unor tehnicieni de la secția 
agricolă a sfatului popular raio
nal de a pune această rămînere în 

urmă pe seama „timpului nefavo
rabil", nu are temeinicie.

Este, lesne de înțeles, că adevă
rata cauză a intîrzierii muncilor 
agricole de toamnă în comuna Mi
halț se datorește slabei munci po
litice și organizatorice desfășurate 
de comitetul executiv al sfatului 
popular și de organizația de bază, 
Agitatorii, ne fiind instruiți °u 
regularitate de către secretarul 
organizației de bază, nu au dus mun
că de lămurire în rîndul țăranilor 
muncitori, ca aceștia să tasămîn- 
țeze la timp, deoarece grîul in- 
tr-înd puternic în iarnă poate su
porta cu ușurință'gerul. La gazeta 
de perete nu se vorbește nimic des
pre însămtațări și nu stat populari
zate rezultatele bune obținute de 
unii țărani muncitori ta întrecerea 
patriotică. Tehnicianul Nicoară 
Ion, care răspunde de felul cum 
se execută muncile agricole ta co
muna Mihaiț, precum și tehnicie
nii de la raion merg foarte rar 
prin comună, lipsind astfel pe ță
ranii muncitori de un prețios aju
tor de îndrumare ta aplicarea re- 
gulilor agrotehnice.

Intr-un ritm foarte scăzut se 
desfășoară însămînțările și ta co
munele Benic, Cricău și Pepelea, 
unde condiționarea și tratarea se
mințelor a fost realizatja îjntr-un 
procent foarte scăzut, iar însămîn- 
țările pînă ia data de 18 octom
brie au fost executate abi.a în pro
porție de 30—40%.

Față de situația existentă, este 
necesar ca în aceste zile să se 
depună toate eforturile pentru cîș- 
tigarco ziletai pierdute. Nelipsit 
trebuie să fie în această perioadă 
ajutorul permanent al inginerilor și 
tehnicienilor, care au datoria să 
împărtășească țăranilor Imunc'tori 
cunoștințele lor, să i învețe cum să 
apli'ce metodele înaintate de muncă.

Un rol de mare însemnătate ta 
sporirea producției agricole îl are 
S.M.T.-ul, care trebuie să execute 
lucrări de bună calitate, să gră
bească executarea însă-mînțăr'lur 
la gospodăriile colective, întovă
rășirile agricole și la țăranii mun
ci lori cu gospodării individuale.

Pentru asigurarea su-ccesuiui de
plin al însămînțărilor, comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
comunale și organele de teren ale 
comitetului executiv al sfatului 
popular raional trebuie să se con
sidere mobilizate pe toată pe
rioada însămînțărilor, să rezolve 
operativ problemele ce se ivesc.

In lupta pentru terminarea la 
timp a însămînțărilor și la un înalt 
nivel agrotehnic, un rol hotărî,tor 
îl au organizațiile de bază de la 
sate, care trebuie să desfășoare o 
largă muncă politică de masă. A- 
gitatorii, trebuie să desfășoare o 
muncă susținută de zi cu zi, să în
suflețească pe țăranii muncitori 
pentru lărgirea întrecerii, pentru 
terminarea însămînțărilor.

Oameni ai muncii de la sate! 
Mobilizați toate forțele pentru exe
cutarea la timp și la un înalt nivel 
agrotehnic a muncilor agricole de 
toamnă, pentru ca în cinstea Con
gresului al II-lea al partidului și 
a zilei de 7 Noiembrie să termi
năm în întregime muncile agricole 
de toamnă !

Dau viață angajamentelor
In -toate secțiile întreprinderii 

Zlatna, domnește în aceste zile un 
entuziasm deosebit de muncă. 
Muncitorii, tehnicienii, inginerii și 
ftmcțoriarii ridică tot mai sus stea
gul întrecerii socialiste cu hotărî- 
rea fermă de a întîmpina cel de al 
II-lea Congres al partidului și ziua 
de 7 Noiembrie cu noi victorii în 
lupta pentr® îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan. Numărul 
celor antrenați în întrecere și a 
celor care aplică metode înaintate 
de muncă crește în fiecare zi. De 
curînd, încă 48 tovarăși au trecut 
la aplicarea metodei inginerului 
sovietic F. Covaliov.

Colectivul sectorului nr. 1 și-a 
depășit sarcinile de plan pe luna 
septembrie cu 4%, iar pe primele 
15 zile din luna octombrie a în
deplinit și chiar depășit angaja
mentul luat. De asemenea, colecti
vul de muncă de la sectorul 2 a 
reușit ca la unele sortimente să 
îndeplinească angajamentul luat 
în cinstea Congresului și a zilei 
de 7 Noiembrie cu 15 zile înainte 
de termen. Pe lîngă aceste rezul
tate, s-au mai dat peste plan o se
rie de alte produse în valoare de 
peste 460.000 lei.

In fruntea luptei pentru realiza
rea sarcinilor de plan se află co
lectivul de muncă al secției nr. 3, 
unde lucrează echipe ca cele con
duse de comuniștii Turc Filip, 
Plăcintă Nicolae și alții.

125 hectare desțelenite
Mecanizatorii de la S.M.T. Alba 

luptă cu avînt sporit pentru înde
plinirea și depășirea angajamente
lor luate în cinstea Congresului al 
II-lea al partidului și a zilei de 7 
Noiembrie.

. Dînd viață sarcinilor din proiec
tul de Directive al Congresului,, ei 
au desțelenit în cîteva zile 125 hec

Francisc Horvath avusese o zi 
grea. De dimineață, de cînd s-a 
dus la depou, nu stătuse o clipă 
locului pînă seara. Niciodată nu 
avusese atîta lucru și nu fusese — 
după ziua de muncă — așa de o- 
bosit. Insă curios era, că oboseala 
asta nu-1 nemulțumea ci, dimpotri
vă, îi umplea sufletul de o bucurie 
tinerească — bucuria omului care 
și-a îndeplinit datoria. E adevărat 
că toți mușchii îl dureau, dar ce 
are a face asta, cînd te gîndești că 
prin munca lui și a tovarășilor, o 
nouă locomotivă va porni spre ză
rile largi, puftîhîd după ea zeci și 
zeci de vagoane. Și apoi, avea ta 
față o noapte întreagă să se tot 
odihnească...

Abia a închis ochii pe ale căror 
gene osteneala apăsă ca o greuta
te de plumb, cînd i se păru ca "au
de niște bătăi ta poartă. Se ridică, 
se duse la geam și scrutînd întu
nericul întreabă: „Care ești a- 
colo ?"...

„Eu îs, Flaviu, bade Horvath 1 
M-a trimis de Ia Depou tovarășul 

tare de pășune neproductivă în co
munele Vințul de Jos, Berghin, 
Galda de Jos și Stremț, făcînd lu
crări de bună calitate.

Cele mai bune rezultate în între
cere au fost obținute de tractoriș
tii din brigada 4-a condusă detova- 
rășul Țăran Ion, care au reușit să 
depășească zilnic sarcinile de plan 
cu 40-50%.

Trei noi întovărășiri
In ultimul timp, în raionul nos

tru, interesul țăranilor muncitori 
pentru a porni pe calea gospodăriei 
colective și a întovărășirilor agri
cole a crescut simțitor. După apa
riția proiectului de Directive al 
Congresului al II-lea al partidului, 
în numeroase comune și sate mulți 
țărani muncitori au cerut să for
meze întovărășiri agricole și zoo
tehnice.

Duminica trecută, în raion a a- 
vut loc inaugurarea a tacă 3 în
tovărășiri.

In satul Totoi, de pildă, 15 fa
milii de țărani muncitori au pus 
bazele unei întovărășiri agricole, 
unindu-și laolaltă peste 25 ha. te
ren, De asemene#, în satele Ighiel 
și Trîmpoiele au fost constituite în
tovărășiri pentru creșterea oilor. 
Datorită muncii politice desfășu
rate de către organizațiile de bază, 
cu sprijinul permanent al comite
tului raional de partid, în întovă
rășirea pentru creșterea oilor ce a 
luat ființă în satul Ighiel au in
trat 66 familii cu peste 300 oi, iar 
in întovărășirea din Trîmpoiele au 
intrat 32 familii.
Țărani muncitori, ca Barna Ion, 
Muntean Simion și Popescu Pavel 
din Totoi, Ignea Nicolae și Florea 
Andronic din Ighiel, Medruți La- 
zăr, și Rusu Ion din Trîmpoiele au 
muncit neobosit pentru înființarea 
întovărășirilor, ei fiind printre 
primii care și-au înaintat cererile 
de înscriere.

Pe ei i-a crescut partidul

Un exemplu de patriotism în muncă
Burianov și tovarășul Trifan să-ți 
spun să te îmbraci și să mergi la 
lucru. A venit o locomotivă defec
tă de la Orașul Stalin. Dacă n-o 
reparăm, iese din turnus". — „Iese 
din turnus ?” ... Horvath știa ce 
înseamnă asta : un plan întreg pu
tea fi dat peste cap, dacă locomo
tiva întîrzia numai cu cîteva mi
nute. De aceea, se îmbrăcă în gra
bă. „Unde te mai duci ? ... II 
întreabă fratele. — „N-ai auzit? 
Iese din turnus și partidul mă 
cheamă s-o repar 1” — răspunse el 
ieșind grăbit pe ușă. Ii pieri
se și oboseala și durerea din muș
chi. Nu se gîndea de cît Ia loco
motivă.-

Ceas cu ceas, noaptea se apro
pia de sfîrșit. In jurul locomotivei 
defecte, cîțiva oameni munceau în
cordați — fără a scoate o vorbă. 
Din cînd în cînd, meșterul Horvath 
dădea cîte o comandă scurtă, apoi 
din nou liniște. A mai rămas o 
oră... O jumătate de oră... Diritr-o- 
dată locomotiva slobozi un șuier 
ascuțit, spintecînd liniștea dimine

Au terminat însămînțările
însuflețiți de angajamentele lu

ate la înființare, membrii tinerei 
întovărășiri „Al II-lea Congres ai 
Partidului" din comuna Oarda de 
Jos se străduiesc să obțină noi suc
cese în muncă.

Pentru a-și asigura o recoltă cît 
mai bogată în anul viitor, ei au 
schimbat grîul pentru însămînțare 
la baza de recepție, care l-au 
tratat cu abavit, după indicațiile 
tehnicianului de la raion.

Cu ajutorul S.M.T.-ului ei au pre
gătit bine terenul și au însămînțat 
cu mașina întreaga suprafață de 
grîu în rînduri încrucișate.

In mod deosebit, la aceste mun- 
ci s-au evidențiat tovarășii Caza.; 
Ion, Rusu Iionirn, Pătruț Nicolae 
și Catargiu Maria.

Lucrări prin autoimpunere
In cinstea Congresului partidului 

și a zilei de 7 Noiembrie, țăranii 
muncitori din satul Cib, comuna 
Almașui Mare, dînd viață angaja
mentului luat, de a construi un pod 
peste vaiea din centrul satului, 
au transportat peste 80% piatră și 
material lemnos necesar podului. 
In ziua de 27 septembrie au înce
put lucrările de construcție sub con 
ducerea maistrului Popa Teodor. 
Podul se construiește prin au
toimpunere și muncă voluntară.

Parale! cu desfășurarea lucrări 
lor ia pod, cetățenii satului Cib au 
lăigit și pavat șoseaua comunală 
pe distanță de 1 km, care pînă a- 
cum era în stare «corespunzătoare 
circulației.

La aceste lucrări s-au evidențiat 
țăranii muncitori Suciu Ion, Rusrn 
Gheorghe, utemistul Co<stea Iosif 
și alții.

GHEORGHE DUMITREAN 
corespondent

ții de toamnă. Era gata 1
Spre răsărit se aprinsese geana 

roșie a zorilor. Horvath se îndrep
tă din șale, privi într-acolo. înce
pea o nouă zi de muncă. Zîmbi cu 
chipul ostenit spre mecanic. „Tra
ge la peron și i-ați garnitura..." — 
îi spuse. Și pufăind, locomotiva se 
puse în mișcare.

★
Horvath Francisc, lăcătuș la 

Depoul stației C.F.R. Teiuș, despre 
care ați aflat în aceste rînduri, este 
și el, unul dintre oamenii pe care 
i-a crescut pai udul nostru. De ani 
de zile este cunoscut și iubit de 
toți muncitorii depoului, pentru ca
re constituie un exemplu viu de 
abnegație în muncă, de voință și 
dîrzenie. Prețuindu-i calitățile deo
sebite și roadele muncii sale des
fășurate după indicațiile celei mai 
înaintate tehnici — tehnica sovie
tică — a fost distins cu titlul de 
fruntaș al întrecerii socialiste.

Și prin munca sa, el se strădu
iește să fie la înălțimea acestui ti
tlu.



LUNA PRIETENIEI ROMlNO-SOVIETICE
Din țara constructorilor comunismului

In întîmpinarea aniversării Marelui Octombrie

Metodele Sovietice — 
chezășia succeselor noastre

Și în anul acesta, cînd sărbăto
rim Luna Prieteniei Romîno-Sovie- 
tice, gîndurile noastre se îndreaptă 
către prietenii noștri care ne-au a- 
dus libertatea, ne-au ajutat în zi
lele grele de după război și ne ajută 
efectiv 'să :construi|m. în țara noas
tră societatea socialistă învățătu
rile lor în toate domeniile stat deo
sebit de prețioase, deoarece în 
ele noi găsim acel izvor nesecat 
care îți dă noi puteri în lupta pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasate 
de partid și guvern. întrecerea so
cialistă care se desfășoară în cin 
stea Congresului partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie dă prilejul ca 
în munca noastră de zi cu zi să 
folosim pe larg experiența înaintată 
sovietică și a fruntașilor noștri, 
lucru care face ca angajamentele 
noastre să prindă viață.

Eu lucrez pe locomotiva 230080 
care aparține Depoului C.F.R. Te- 
iuș. In munca mea de mecanic am 
căutat ca prin folosirea metodei so- 
sovietice Lunin de revizuire atentă 
a pieselor locomotivei, a metodei 
Ciaudiei Baranovscaia de ținere a 
unei evidențe a combustibilului și 
altele, să obțin rezultate frumoa
se devenind astfel în luna trecută 
fruntaș în producție. Apiicînd aceste 
metode, eu am redus termenul de re
parații al locomotivei, prelungin- 
du-i viața, cum îi spunem noi, rea- 
lizînd în același timp o economie 
de 30 tone combustibil convențio
nal, cantitate cu care se pot remor
ca alte trenuri pe o distanță însem
nată.

In aplicarea metodelor sovietice, 
un ajutor prețios l-am primit din 
partea organizației de bază cît și 
dm partea comunistului Man Eu
gen, mecanic de locomotivă, care în 
permanență m-a îndrumat, arătîn- 
du-mi cum trebuie să muncesc ca 
locomotiva noastră să fie bine în
treținută.

Trebuie să spun că și pe mai de 
parte eu voi folosi metodele sovie
tice, deoarece aplicarea lor consti
tuie chezășia succeselor noastre, 
iar în cinstea Congresului partidu
lui și a zilei de 7 Noiembrie mă 
angajez să fac o economie de 5% 

’.a combustibil convențional, de 
2l)/o la ulei, iar cu 25% să prelugesc 
după metoda Lunin viața locomo
tivei

ȘEUȘAN HOREA
mecanic de locomotivă la Depoul

C.F.R.  Teiuș

Să|fie respectate angajamentele din contractul colectiv
Contractul colectiv îmbină armo

nios angajamente reciproce, atît 
din partea conducerii adminis
trative cît și din partea muncitori
lor, tehnicienilor, inginerilor și 
funcționarilor și. constituie un pu
ternic mijloc de mobilizare a ma
selor pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale celor ce mun
cesc.

Răsfoind însă contractul colectiv 
de la fabrica „Romspirt” și amli- 
zînd ta ce măsură au fost îndepli
nite angajamentele, constați cu 
surprind® e că o serie din măsurile 
importante prevăzute pentru buna 
desfășurare a activității întreprin
derii stat nerealizate. Conducerea 
întreprinderii (director tov. Topor 
Iuliu) a neglijat într-un mod ne- 
permis luarea tuturor măsurilor 
care să asigure efectuarea repara

In foto: Primul concert al Capellei emerite de stat, de banduriști 
din R. S. S. Ucraineană, în sala Teatrului C.F.R. Giulești.

Aplicăm metodele agrotehnice sovietice
Luna Prieteniei Romîno-Sovie- 

tice ne-a găsit pe noi, membrii 
gospodăriei agricole colective „Par
tizanii Păcii” în toiui muncilor de 
strîngere a recoltei și a însămînță- 
rilor de toamnă. Colectiviștii noș
tri cunosc din cursurile agrotehni
ce cît și din cărțile traduse din 
limba rusă, metodele înaintate de 
cultivare a pămîntului. Astfel, se- 
mănînd peste 32 hectare cu porumb 
în pătrat, noi nu numai că am ob 
ținut o recoltă bogată, dar am 
combătut prin fapte practicile îna
poiate de lucrare a pămîntului. De 
asemeni, cartofii pe care i-ani se
mănat pe o suprafață de 7 hectare 
stat cei mai frumoși din sat. A- 
cest lucru a fost posibil datorită 
faptului că noi am executat lucră
rile de pregătire a terenului, cum 
ar fi aratul, semănatul, pe baza re 
gulilor agrotehnice.

Expoziția prietenia romîno-sovietică în arta populară din R. P. R.

țiilor la timp. Ne găsim la sfîrși- 
tul lunii octombrie, luna în care 
fabrica trebuia să producă din plin, 
dar cu toate acestea nici în pre 
zent nu stat terminate toate repa
rațiile. Cazanul mare, defectat cu 
5 luni în urmă, nici acum n-a fost 
pus în funcțiune. Acest lucru con
ducerea . întreprinderii caută să-l 
justifice prin faptul că nu a primit 
sprijinul Direcției generale spirt, 
bere și amidon din M.I.A. Poate fi 
și aceasta o cauză, dar adevărata 
cauză este că a fost tărăgănată de 
pe o zi pe alta această problemă 
însăși din partea conducerii, care 
s-a -limitat doar la trimiterea de 
corespondență. Mai mult, în cele 5 
luni puteau fi asigurate cu ușurin
ță reparațiile la celălalt utilaj. O 
gravă lipsă a dovedit conducerea 
și în ce privește îndeplinirea altor 
angajamente, cum stat mecaniza

In cadrul Lunii Prieteniei Romî- 
no-Sovietice s-au desfășurat „Zilele 
tehnicii și agrotehnicii sovietice". 
Noi, colectiviștii am acordat o 
mare importanță acestor zile prin 
citirea diferitelor ‘ lucrări din do
meniul agrotehnic, făcînd și expe
riențe practice. De pildă, am scos 
din pămînt cartofii însămînțați va
ra după metoda sovietică a iaro- 
vizării. Rezultatele ce le-am obți
nut stat din cele mai bune.

Călăuziți de învățătura sovietică 
de lucrarea pămîntului pe baze ști
ințifice, noi ne vom strădui să facem 
din gospodăria noastră colectivă 
un adevărat cenți u de atracție al 
țăranilor muncitori din sat pe dru
mul colectivizării — drum al bel
șugului și al fericirii.

CÎRNAȚ MARIOARA
șefă de echipă G.A.C. Cistei 

rea transportului de la magazie la 
muietor, efectuarea reparațiilor la 
locuințele muncitorilor din colonia 
de la Blaj, etc. Pentru rămînerea 
in urmă cu reparațiile la fabrica 
„Romspirt" o maie vină poartă și 
conducerea I.R.C.L.H. din Alba- 
Iulia (director tov. Popa O.), care 
nu înțelege să-și respecte angaja
mentul luat de a termina construi
rea sălii de cazane și multe ait-s 
lucrări, provocînd astfel mari greu
tăți în activitatea fabricii.

Conducerea fabricii „Romspirti",- 
comitetul de întreprindere de aici, 
cît și oelelalte conduceri și comi
tete de întreprindere, care nu și-au 
îndeplinit reciproc angajamentele 
luate, au datoria ca în timpul ce a 
mai rămas să depună toate efortu
rile pentru îndeplinirea tuturor 
angajamentelor prevăzute ta con 
tractul colectiv.

Oamenii muncii din Azerbaidja
nul Sovietic întîmpină cea de a 
37-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie cu noi 
succese în muncă.

Biroul de forr-j de la Buzovna, 
condus de cunoscutul specialist în 
domeniul forajului petrolifer, Usta- 
Baba Pir-Marned, Erou al Muncii 
Socialiste, a îndeplinit înainte ne 
termen programul pe zece luni. 
Maiștrii care lucrează în raionul 
Buzovna, au stabilit trei recorduri 
unionale de forare rapidă. In cin
stea măreței sărbători s-au forat 
patru puțuri peste plan. Brigada 
lui Akop Melek-Karamov, unul 
dintre cei mai buni maiștri în 
extiacția petrolului din Baku, a 
extras peste sarcina inițială apro
ximativ 4.000 tone de țiței și în 
piezent lucrează în contul lunii 
decembrie. întreaga schelă nr. 5 
a îndeplinit înainte de termen pro

In foto: Primul convoi cu bumbac din recolta nouă din colhozul 
„Malencov". raionul Kurgan R. S.JS. Tadjică.

Sere hidraulice în Ural
La uzina constructoare de ma

șini grele din Ural a fost construi
tă în primăvara acestui an o seră 
originală. Pe acoperișul ei de sti
clă se scurge într-un torent neîn
trerupt apa caldă, care a fost folo
siră în întreprindere. In serele de 
tipuri mai vechi, apa caldă curgea 
prin țevi și încălzea pămtatu.l. Apa 
constituie un bun înveliș izolator 
termic, ne mai fiind asfel nevoie de 
o încălzire suplimentară. In ulti-

Așezări care nu figurează 
încă pe hartă

Pe întinderile nemărginite ale 
stepelor din Kazahstan au luat 
ființă 92 așezări noi ale sovhozuri
lor cerealiere, care valorifică pâ- 
mînturi înțelenite și virgine. Deși 
aceste așezări nu figurează încă pe 
nici o hartă, ele se dezvoltă totuși 
în ritm rapid. In fiecare din ele lo
cuiesc și muncesc sute de oameni.

Lucrările de construcție se des
fășoară cu succes și în noile sov
hozuri cerealiere din regiunile Pav
lodar, Kazahstanul de nord, Akmo
linsk și din alte regiuni ale repu
blicii. La construirea așezărilor 
stat folosite pe scară largă casele 
de locuit prefabricate, primite de la 
întreprinderile din R.S.S. Karelo- 
Fină și din alte republici. 

O expoziție de obiecte de
Expoziția obiectelor de artă din 

fontă turnată, deschisă recent la 
Sverdlovsk, se bucură de un mare 
succes.

Obiectele de artă executate din 
fontă turnată de către maeștrii din 
Ural stat de mult vestite aftt ta 
Uniunea Sovietică cît și dincolo 

hotarele ei. Vizitatorii expozi
ției se opresc îndelung în fața scuip-

gramul pe zece luni. Muncitorii ra
finăriilor din Baku au distilat anu' 
acesta peste prevederile planului 46 
trenuri cu combustibil și uleiuri lu- 
brefiante.

Lucrătorii dm întreprinderile re
publicii care produc mărfuri de 
consum popular luptă de aseme
nea pentru sporirea producției. De 
la începutul anului, în Azerbaidjan 
s-au fabricat mărfuri în valoare cu 
‘.’26 milioane iuble mai mult dec.ît 
ta perioada corespunzătoare a a- 
nufu-i trecut. Combinatul textil 
„Ordjonikidze" a produs în plus 
200.000 metri de țesături.

Țăranii din Azerbaidjan au ob
ținut an-ul acesta o recoltă de bum
bac care depășește recoltele ulti
milor cîțiva ani. Pe numeroase 
plantații s-au și recoltat peste 30 
chintale de bumbac la hectar. De 
asemenea, s-a obținut o recoltă bo 
gata de alte culturi agricole.

mul timp, în această seră cu insta
lație hidraulică, care ocupă o su
prafață de 200 m.p., s-au și obținut 
sute de kilograme de castraveți și 
roșii, iar în decembrie se va strin- 
ge tacă o recoltă.

O a doua seră similară a fost 
pusă de curînd în funcțiune la cen
trala electrică de la Sverdlovsk-. In 
prezent se execută lucrări pregă
titoare ta vederea construirii de se
re hidraulice și ta alte cîteva în
treprinderi.

Hidrocentrala de pe Nistru. 
Aspect general al construcției.

artă din fontă turnată 
turilor din fontă executate de tur
nătorul Vasili Torokin, creatorul 
unei întregi galerii de figuri carac
teristice de oameni din popor. Prin
tre cele 500 obiecte expuse re',in 
atenția lucrările executate de maeș
trii din Ural după modelele unor 
cunoscuți sculptori-realiști ruși din 
secolul al IX-lea.

(Agerpres)



VIAȚA DE PARTID

Educarea candidaților — sarcină 
de căpetenie a organizațiilor de bază

Educarea și verificarea calități
lor personale ale candidaților de 
partid, antrenarea lor la o activă 
viață obștească și de partid sînt 
sarcini de căpetenie ale tuturor 
organizațiilor de bază. Proiectul 
Statutului modificat al partidului 
precizează că ...... Organizația de
partid este datoare să se îngrijeas
că necontenit de educarea și creș
terea nivelului politic al candida
ților...”

Practica organizațiilor de bază 
din raionul nostru, arată însă că 
.multe din ele s-au lăsat copleșite 
de treburile economice, uiiînd de 
munca politică de educare a candi- 
dațiloir. La atelierul de Zonă C.F.R. 
Aiba-Iulia, de pildă, biroul organiza
ției de bază (secretar Dota Du
mitru) a înțeles greșit sarcinile 
co-i revin în această direcție și a 
considerat că, înscriind pe candi
datul Rusu N. la o formă a învăță- 
mîntului de partid, a făcut tot ce 
trebuia pentru educarea lui. La fa- 
forioa „Sîntimbru", deși au fost în
credințate celor 5 candidați sarcini 
de răspundere, ei nu sînt controlați 
și ajutați permanent. Așa s-a în- 
țîmplat cu tov. Trif Ștefan, preșe
dintele comitetului de întreprinde
re, care deși are unele lipsuri în 
muncă, nu a fost tras la răspun
dere. Un rol de seamă în educa
rea candidaților îl au adunările 
-de partid. Există însă organizații 
de bază, ca cele din Ighiu, Cricău 
ș.a., unde candidații n-au partici
pat la adunările organizației de 
hază de cît o singură dată — atun
ci cînd au fost puși în discu
ție. După aceea n-au mai fost 
-chemați la nici o adunare. In alte 
organizații, ca cea de la Depoul 
C.F.R. Teiuș, adunările dezbat un 
număr limitat de probleme, candi
datul neavînd posibilitatea să cu
noască toate aspectele muncii de 
•partid. Calitățile personale ale can
didatului se mai pot verifica și în 
munca practică. Or, în unele orga
nizații ei nu primesc sarcini de 
partid. Birourile acestor organiza

ții repartizează sarcinile numai 
membrilor de partid, pe motiv că... 
sînt mai bine pregătiți, așa cum 
se întîmplă la Vințul de Jos. O. 
astfel de practică prejudiciază edu
carea candidaților.

Penjtru lichidarea acestei stări 
de lucruri, organizațiile de bază 
din raionul nostru trebuie să în
credințeze celor mai activi mem
bri de partid sarcina de a ajuta 
cîte un candidat pentru a-și ridica 
nivelul politic sau a-și îndeplini 
unele sarcini. De asemenea, birou-, 
rile organizațiilor de bază au da
toria să organizeze convorbiri to
vărășești individuale sau în gru. 
puri cu candidații, căci numai în 
felul acesta îi vor putea cunoaște 
și pregăti în vederea intrării în 
rîndurile partidului. Studierea Sta
tutului partidului are un rol de 
seamă în educarea candidaților. 
Secretarilor organizațiilor de bază, 
ca și fiecărui membru de partid, 
le revine sarcina să discute cu a- 
ceștia în mod temeinic capitole și 
paragrafe din Statut. De aseme
nea, trebuie să existe o preocupare 
ca toți candidații să citească ziare, 
reviste și cărți literare. O altă la
tură a educării candidaților, de 
care trebuie să țină seama organi
zațiile de bază, este aceea a sti
mulării inițiativei lor, pentru ca ei 
să înlăture întotdeauna orice nea
juns de care se izbesc și nu numai 
atunci cînd li se- încredințează anu
mite sarcini de rezolvat.

Fără îndoială, sarcinile care 
stau în fața organizațiilor de par
tid în vederea educării candidați
lor și a antrenării lor în muncă 
sînt multiple, dar ele pot fi înde
plinite cu succes dacă organizațiile 
oe partid îi vor cunoaște bine pe 
candidați. Cunoașterea individuală 
a fiecărui comunist constituie baza 
educației de partid. Respectarea în 
mod consecvent a acestei metode 
la primirea candidaților în rîndurile 
membrilor de partid constituie che
ia ridicării nivelului muncii cu 
candidații.

Pentru îndeplinirea planului la colectări

Scrisoarea colectivă a țăranilor muncitori 
din comuna Oarda de Jos adresată 

țăranilor muncitori din comunele 
Mihalț, Berghin și Benic

In anii puterii populare, în viața comunei noastre au avut loc tran
sformări adinei. Avem în comună cămin cultural, au luat ființă 
două școli de 7 ani — una în Oarda de Jos și alta în Oarda de 
Sus — iar nivelul de trai al țăranilor muncitori s-a îmbunătățit 
simțitor. Crește, de asemenea, ajutorul ce-1 primim de la stat 
prin mașini agricole și îndrumări agrotehnice, astfel că de 
pe pămînturile noastre culegem recolte tot mai bogate. însu
flețiți de acest ajutor, noi, țăranii muncitori din comuna Oarda de 
Jos, îndrumați îndeaproape de organizația de bază și sfatul popular 
comunal, am hotărît ca în cinstea Congresului partidului și a zilei 
de 7 Noiembrite să ne predăm în întregime cotele față de stat. Ast
fel, în prezent, comuna noastră este comună fruntașă pe raion la 
colectări. Fiecare din noi se simte mîndru de aceasta.

Ne-am mirat însă foarte mult cînd am citit în ziarul „Steaua Ro 
șie“ și am aflat că în comunele dumneavoastră colectările se desfă
șoară încet și că sînteți codași la predarea cotelor. Este un lucru 
care nu vă face cinste, mai ales că aveți toate condițiile să fiți în 
rindul fruntașilor. Cu toții știm că, la fel ca în toate comunele și sa
tele patriei noastre, și în comunele dumneavoastră aveți tot ajutorul 
pentru a vă îmbunătăți condițiile de viață; simțiți cu toții din plin 
aceleași binefaceri ale regimului nostru. Atunci de ce nu vă predați 
la tfrnp cotele față de stat ? De ce nu vă achitați cu toții de această 
înaltă îndatorire patriotică de Ia care nici un producător nu are voie 
să se sustragă ? Bunăoară, dumneavoastră, cei din comuna Mihalț, 
ați rămas mult în urmă cu predarea cotelor de porumb, cartofi și 
ceapă, deși cu recoltările sînteți pe sfîrșite. In comunele Benic și 
Berghin, pe lîngă că s-au colectat puține produse de toamnă, mer
ge greoi și colectarea cotelor de lapte și carne.

In aceste zile, întregul popor muncitor din patria noastră se pre
gătește să raporteze partidului despre noi succese dobîndite în în- 
tîmpinarea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie. Noi ne 
adresăm dumneavoastră, țăranilor muncitori din comunele Mihalț, 
Berghin și Benic, cu încrederea deplină că ne veți urma exemplul, 
înțelegînd pe deplin că prin predarea cotelor către stat, ne îmbună
tățim propriul nostru nivel de viață. In același timp, ne adresăm și 
celorlalți țărani muncitorii din comunele și satele raionului care nu 
și-au achitat încă obligațiile față de stat, îndemnîndu-i să se achite 
cu cinste de această îndatorire patriotică a fiecărui țăran muncitor.

Rectificare
In pag. 11-a din ziarul „Steaua 

Roșie" nr. 261 din 8 oct. 1954 ti
tlul se va citi astfel: „Sprijin con

A N U
Se angajează muncitori califi

cați și necalificați pentru între
prinderile și instituțiile din raza 
raionului Alba și pentru diferite în
treprinderi din raza altor raioane.

Relații în ce privește salariza- 

cret — nu in general — gospodă
riilor colective și întovărășirilor a- 
gricole”.

N T
rea și condițiunile de muncă și de 
trai se vor primi mai amănunțit ia 
sediul Biroului raional de recruta
re și repartizare a forțelor de mun
că, Aiba-Iulia, strada Armata Ro
șie nr. 7, telefon 87.

Lipsuri ce trebuie 
lichidate

In orașul Aiba-Iulia, de curînd 
a luat ființă pe lîngă alte insti
tuții sociale și Casa copilului. Tre
buie să spunem însă, că la această 
Casă a copilului se manifestă o 
serie de lipsuri. Conducerea ei, în 
frunte cu medicul Ghelber Donald 
și cu administratorul Socaciu Ion, 
nu au înțeles cărei cauze trebuie 
să slujească această instituție so
cială. Fiind lipsiți de simțul de 
răspundere față de munca ce le-a 
fost încredințată de partid și gu
vern, conducerea Casei copilului a 
introdus în această instituție anar
hia, indisciplina și alte obiceiuri 
învechite, confundînd-o cu o feudă 
a lor, fapte care sînt incompatibile 
cu regulamentul de ordine interi
oară a instituției, sînt nedemne de 
activitatea unui conducător de in
stituție. Medicul Ghelber Donald 
șl administratorul Socaciu, în loc 
să se ocupe de buna îngrijire a co
piilor, au căutat să formeze în in
stituție o familiuță, atrăgînd în 
sfera acesteia și pe surorile Simio- 
novici Erica, Gligoraș P. , Epure 
Ana, ducînd o acțiune sistematică 
de gîtuire a criticii de jos. 
Atunci cînd cineva își exer
cită dreptul de a critica lipsurile 
directorului și ale administratoru
lui, cu toate că ele sînt întemeiate, 
aceștia consideră critica drept ca
lomnie, luînd măsuri de înlăturare 
din serviciu a acelor ce critică. 
Așa s-a petrecut cazul cu mamele 
Anton Maria, Petricuț Zamfira, Co- 
man Ana, sora Șoitu L. și altele. 
Toate acestea au făcut ca la Casa co
pilului să se petreacă, fapte cu de-a 
dreptul revoltătoare. Copiii de mul
te ori rămîn neîngrijiți, nehrăniți 
la timp, din cauză că per
sonalul de serviciu părăsește ins
tituția.

La toate aceste lipsuri au contri
buit și organizația de bază și co
mitetul de instituție din cadrul 
spitalului, -precum și medicul șef 
Horia, P. care n-au vegheat la bunul 
mers al instituției. Este necesar 
ca organele în drept să ia măsuri
le corespunzătoare, deoarece statul 
nostru are nevoie de oameni care 
înțeleg să se achite cu cinste de 
sarcinile ce li se încredințează.

Sarcinile multiple care stau în 
fața partidului și a întregului po
por muncitor în lupta pentru con
struit ea socialismului cer organi
zațiilor de partid o îmbunătățire 
simțitoare a muncii organizatorice 
și politice Ide partid, (dezvoltarea' 
continuă a democrației interne de 
partid.

Principiul democrației interne de 
partid izvorăște din însăși natura 
partidului nostru care, pentru a 
putea îndeplini rob'l său de tran
sformator al societății și organiza
tor al noii orânduiri socialiste, cere 
traducerea în viață a celui mai 
•consecvent democratism — demo
cratismul comunist. Respectarea 
democrației interne de partid adu
ce după sine ridicarea capacității 
de luptă a organizațiilor de . partid, 
întărirea rolului lor de avangardă, 
întărirea disciplinei de partid, con
solidarea legăturilor dintre orga
nele de partid și masele largi ale 
comuniștilor.

Proiectul Statutului modificat 
al P.M.R. se ocupă intr-un capitol 
special de democrația internă de 
partid, arătînd care stat elementele 
ei componente și ce sarcini revin or
ganizațiilor de partid pentru în
făptuirea consecventă a democra
ției interne de partid. De asemenea, 
proiectul Statutului modificat pre
cizează drepturile membrilor de 
partid. Astfel, se arată că membrul 
de partid are dreptul' să participe la

Să aplicăm consecvent democrația
discutarea liberă și concretă a pro
blemelor politicii partidului în a- 
dunările de partid și în presa de 
partid ; să critice în adunările de 
partid pe orice membru al partidu
lui, indiferent de postul pe care-1 
ocupă ; să aleagă și să fie ales în 
organele de partid ; să se adreseze 
cu orice chestiune sau cerere ori
cărui organ de partid, inclusiv C.C. 
al P.M.R.

Dreptul de a discuta liber pro
blemele politicii partidului și de a 
folosi din plin arma criticii și au
tocriticii este .asigurat membirilior' 
de partid prin ținerea cu regulari
tate a adunărilor de partid. Adună
rile de partid au o deosebită im
portanță în viața organizațiilor de 
bază și în educarea comuniștilor. 
Ele dezvoltă la comuniști simțul 
că sînt stăpîni în organizațiile 
lor, că sînt răspunzători pentru ac
tivitatea organizației lor.

Democrația internă, de partid 
presupune dezvoltarea largă a cri
ticii și autocriticii de jos. Proiectul 
Statutului modificat al partidului 
stabilește ca o îndatorire a fiecărui 
membru de partid să folosească în 
întreaga sa activitate arma criti
cii și autocriticii pentru dezvălui
rea lipsurilor și greșelilor în mun
că. Critica și autocritica întărește 
partidul, ridică capacitatea lui de 
luptă, întărește și lărgește legătu

rile sale cu masele. „Gîtuirea criti
cii — se arată în proiectul Statu
tului —■ aduce daune grave intere
selor partidului, poporului și sta
tului și este inadmisibilă în activi
tatea unui membru de partid”.

Deosebitele succese obținute în 
producție de colectivele de muncă 
de la C.F.R. Coșlariu, S.M.T. 
Alba, întreprinderea „Ardealul" și 
altele, nu pot fi despărțite de fap
tul că adunările organizației de 
bază se pregătesc temeinic și că 
comuniștii desfășoară o activitate 
susținută.

Trebuie să spunem însă, că în 
viața internă a unor organizații de 
bază din raionul nostru sînt ne- 
socotite normele democrației inter
ne de partid.

In organizațiile de bază de la 
C.F.R. Mișcare Aiba-Iulia, Sfatu
rile populare raional și oraș, fabri
ca „Simion Bărnuțiu", din comune
le Hăpria, Berghin și altele critica 
și autocritica nu se bucură de o 
mare cinste, nu este stimulată, din 
care cauză membrii de partid nu 
critică cu suficient curaj lipsurile.

Unele organizații de bază, ca de 
pildă, de la C.F.R. Depou Aiba- 
Iulia, din satele Beldiu, Ciuigud, 
Micești, întovărășirea agricolă din 
Ighiu, și altele, nu țin cu regulari
tate adunările de partid. De cele 
mai multe ori, în unele organizații 

internă de partid 
se slăbește eficacitatea adunărilor 
de partid, deoarece adunările nu 
dezbat problemele esențiale ce stau 
în fața organizațiilor de bază și 
sînt pregătite în pripă.

Lipsuri serioase se manifestă și 
în activitatea unor instructori .af 
Comitetului raional de partid. Tov. 
Debrețeni Ion, Borza Iosif și alții 
muncesc superficial și nu dau un 
ajutor calificat organizațiilor de 
bază din sectorul de care răspund, 
din care cauză în aceste organi
zații munca se desfășoară la un 
nivel scăzut.

In dezvoltarea democrației inter
ne de partid un rol important îl 
are înfăptuirea consecventă a prin
cipiului leninist al conducerii colec
tive. Trebuie combătută cu hotă
râre atitudinea unor Secretari ai 
organizațiilor de bază care substi
tuie munca biroului, neținînd sea
mă de propunerile și criticile bi
roului. De o mare însemnătate pen
tru dezvoltarea democrației inter
ne de partid este prevederea în 
proiectul Statutului modificat a 
obligativității birourilor organiza
țiilor de bază de a prezenta cu 
regularitate dări de seamă asupra 
activității sale în fața adunării ge
nerale a organizației de bază, dîn- 
du-le astfel putința membrilor de 
partid să le critice activitatea.

Democrația internă de partid 
este de nedespărțit de îndeplinirea 

conștiincioasă de către toți mem. 
bri de partid a obligațiilor statu
tare, astfel ca fiecare comunist să 
devină un luptător activ pentru 
aplicarea în viață a politicii parti
dului. Țintad seamă de acest fapt, 
este necesar ca în fiecare organi
zație de bază comuniștii să pri
mească sarcini de partid concrete.

Organizațiile de bază din raio
nul nostru au datoria de a lupta 
cu perseverență pentru aplicarea 
ta practică a cerințelor democrației 
interne de partid.

Perioada ce ne mai desparte de 
ziua cînd va avea loc Congresul 
partidului trebuie să constituie un 
bun prilej pentru organizațiile de 
bază de a se ocupa de activizarea 
tuturor membrilor de partid, de a 
pune în dezbaterea adunărilor de 
partid problemele cele mai princi
pale ale muncii de partid, de a sti
mula prin toate mijloacele critica 
și autocritica.

Dezvoltînd necontenit democra
ția internă de partid, organizațiile 
de bază vor obține un puternic a- 
vînt al întregii munci de partid, 
vor ridica la un nivel mai înalt 
activitatea membrilor de partid în 
lupta pentru făurirea bunei,stări a 
oamenilor muncii din patria noas
tră.

LÂNCRĂJAN ION
șeful secției organizațiilor de partid, 
sindicale și de U.T.M. a Comitetului 

raional de partid



CRONICA EXTERNA

0 importantă contribuție la cauza păcii
întreaga opinie publică mondia

lă comentează importanța exoepț 
țională a documentelor cu privire 
ia relațiile sovieto-chineze și ale 
situației internaționale, care au 
fost date publicității în urma trata
tivelor care au avut loc la Pekin 
între delegația guvernamentală a 
Uniunii Sovietice și reprezentanții 
Republicii Populare Chineze.

Unitatea de vederi dintre gu
vernul U.R.S.S. și guvernul R.P. 
Chineze este o strălucită expresie 
a voinței de pace a celor peste 800 
de milioane de oameni sovietici și 
chinezi, care exercită o puternică 
influență pe arena internațională 
Declarația comună asupra re
lațiilor sovieto-chineze și situației 
internaționale, subliniază dorința 
lor de a participa și de acum îna
inte la toate acțiunile internațio
nale îndreptate spre întărirea păcii 
și de a se consulta reciproc oricînd 
se vor ivi noi probleme de natură 
să afecteze interesele comune ale 
ambelor țări. In continuare docu
mentul condamnă politica cercuri
lor conducătoare din S.U.A. în le
gătură cu neadmiterea R.P. Chi
neze în O.N.U. și înfierează ocu
parea samavolnică a insulei Tai- 
van de către forțele americane. Cu 
aceeași hotărîre declarația condam
nă și pactul agresiv al Asiei de 
sud-est și consideră totodată nece
sară convocarea în viitorul cel mai 
apropiat a unei conferințe pentru 
problema coreeană, cu participarea 
largă a statelor interesate.

„Cele două guverne sînt profund 
convinse că o asemenea politică 
corespunde intereselor fundamen
tale ale tuturor popoarelor, inclu
siv ale popoarelor Asiei a căror se
curitate și bunăstare pot fi asigu
rate numai pe baza unor eforturi 
comune ale statelor în opera de 
apărare a păcii'1.

In timp ce politica Uniunii So
vietice și R.P. Chineze se bazează 
pe principii care au în vedere res
pectarea reciprocă a suveranității 
și integrității teritoriale, neagre
siunea și coexistența pașnică cu 
țările asiatice, politica S.U.A. ur
mărește să le subjuge.

Pornind de la principiul coexis
tenței pașnice a statelor, indiferent 
de orînduirea lor socială, guverne
le U.R.S.S. și R.P. Chineze decla
ră că sînt gata să întreprindă ac
țiuni pentru normalizarea relații
lor cu Japonia. Japonia se va bu
cura de sprijin deplin în orice ac
țiune întreprinsă spre asigurarea 
condițiilor pentru dezvoltarea sa 
pașnică și independentă.

Guvernul Uniunii Sovietioe, ți- 
nînd seama de schimbarea situa

S P_O R T
Manifestații sportive în cinstea Congresului partidului 

și a zilei de 7 Noiembrie
Sîmbătă, 16 și duminică, 17 oc

tombrie 1954, a avut loc în orașul 
nostru o serie de manifestații spor- 
tive, care a atras un număr mare 
de sportivi și spectatori.

Concursul de popice organizat 
de Consiliul sindical regional și 
C.C.F.S. raional Alba, pe terenul 
„Flamura Roșie” din localitate a 
fost dotat cu „Cupa Prieteniei”.

Echipele din regiunea Hunedoa
ra care au participat la acest con
curs, au luptat cu dîrzenie pentru 
a cuceri victoiia. Fiind mai bine 
pregătită, echipa „Minerul” de la 
Lupeni s-a clasat prima, revenin- 
du-i în felul acesta cupa. „Flamu
ra Roșie” — Alba-Iulia s-a clasat 
pe locul II.

La etapa regională a campionatu
lui R.P.R. de cross pe echipe „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie” care a 
avut loc în Alba-Iulia duminică, 17 

ției internaționale în Extremul Ori
ent, în legătură cu încetarea răz
boiului din Coreea și restabilirea 
păcii în Indochina, precum și de 
întărirea capacității de apărare a 
R.P. Chineze, a hotărît de comun 
acord cu guvernul R.P. Chineze, 
ca baza maritimă militară Port- 
Arthur, care era folosită în comun, 
să fie predată guvernului R.P. 
Chineze, iar unitățile militare so
vietice să fie retrase.

Ajutoiul multilateral și dezintere
sat oferit de Uniunea Sovietică, înde
plinește un rol de seamă în dezvol
tarea Chinei noi. Acest ajutor și-a 
găsit expresia în ultimii ani în 
stabilirea unui larg schimb de re
lații comerciale și în ajutorul eco 
nomic și tehnic dat R.P. Chineze, 
în construit ea și reconstruirea ce
lor 141 de obiective industriale 
mari, care constituie principala 
chezășie a industrializării țării.

Predarea către R.P. Chineză a 
cotei sovietice de participate la 
societățile mixte înființate în anul 
1950—1951, acordarea unui cre
dit pe termen lung de 520 milioane 
de ruble, a unui ajutor suplimentar 
pentru construirea a 15 noi între 
prinderi și pentru sporirea livrări
lor de utilaj celor 141 de întreprin
deri, sînt concretizate în acordul 
de la Pekin.

La Pekin s-a realizat și un a- 
cord privitor la construirea pe bază 
de strînsă colaborare a căii ferate 
Lancijou-Urumci-Alma-Ata, o nouă 
iegătură feroviară între Uniunea 
Sovietică și R. P. Chineză. In co
laborare cu guvernul R.P. Mon
gole, cele trei guverne au hotărît 
construirea unei căi ferate de la 
Țzinin (R.P. Chineză) pînă la 
Ulan Bator, capitala R.P. Mon
gole, de unde se va lega de linia 
ferată ce duce spre U.R.S.S. Con
strucția liniei și oiganizarea co
municațiilor directe vor fi termi
nate în 1955. Iată documente care 
demonstrează măreața forță a noi
lor relații socialiste între state și 
care sînt caracteristice pentru ță
rile lagărului democratic.

Puterilor occidentale, care fo
losesc pretinsul ajutor acordat u- 
nor țări cu scopul de a le înrobi 
politicește și de a le folosi ca ba
ze de. agresiune, asemenea relații 
ca cele statornicite între U.R.S.S. 
și R.P. Chineză nu le sînt pe plac.

Rezultatele tratativelor sovieto- 
chineze sînt salutate cu entuziasm 
de popoarele iubitoare de pace din 
întreaga lume și văd în ele o nouă 
contribuție la cauza menținerii și 
întăririi păcii în lume.

D. GĂINAR

octombrie, s-au prezentat la start 
un număr de 221 sportivi din re
giune, care au făcut parte din e- 
chipele clasate pe locul I din fie
care raion, la cele 4 categorii: se
niori, senioare, juniori, junioare.

După defilarea sportivilor și 
deschiderea festivă, s-a dat pleca
rea primilor concurenți. Etapa ie- 
gională a campionatului R.P.R. de 
cross pe echipe, a fost cîștigată la 
seniori de echipa „Constructorul” 
din Hunedoara, la senioare de echipa 
școalei de cooperație din Hațeg, 
la juniori de echipa D.G.R.M. din 
Petroșani și la junioare de echipa 
școalei de cooperație din Hațeg.

Aceste echipe vor participa la 
etapa finală ce se va ține la Bu
curești, duminică, 24 octombrie 
1954.

CHIRILA DANIEL

Lucrările Comitetului Politic al O. N. U.
NEW YORK (Agerpres). — 

TASS.
In ședința din dimineața zilei de 

18 octombrie a Comitetului Politic 
al O.N.U., la discuțiile care au 1- 
vut loc pe marginea problemei re-, 
ducerii armamentelor și interzicerii 
armelor atomică, cu hidrogen și 
a celorlalte tipuri de arme de ex
terminare în masă, au luat cuvîn- 
tul reprezentanții Siriei și statului 
Peru.

Reprezentantul Siriei, Șukaire, a 
atras atenția asupra importanței 
pe care o are pentru toate țările și 
popoarele problema în discuție. Ex- 
primîndu-și nemulțumirea față de 
faptul că Îh trecut nu s-au înre
gistrat decît progrese neînsemnate 
pe calea rezolvării problemei în 
discuție, reprezentantul Siriei a 
precizat că actualmente se obser
vă o apropiere între pozițiile mari
lor puteri.

El a subliniat importanța excep
țională a coordonării punctelor de 
vedere ale marilor puteri pentru a- 
doptarea rezoluției cu privire la 
problema în discuție, declarînd că 
c rezoluție inacceptabilă pentru 
una din marile puteri nu poate 
servi cauza păcii. In încheiere, de
legatul sirian a chemat statele 
mici și mijlocii să nu voteze pen
tru vreo rezoluție dacă asupra ei 
nu au căzut de acord marile puteri.

Intr-o amplă cuvîntare, reprezen
tantul statului Peru a apărat po
ziția puterilor occidentale în pro
blema constituirii unui organ de 
control, exprimîndu-și o vădită ne
mulțumire față de principiul una
nimității marilor puteri, înscris în 
Carta O.N.U.

In ședința din după-amiaza zi
lei de 18 octombrie a Comitetului 
Politic al O.N.U., Skrzeszewski, șe
ful delegației polone și ministru al 
Afacerilor Externe al. R.P. Polone, 
a relevat că inițiativa sovietică, de 
a se încheia o convenție internațio
nală în problema dezarmării, a 
deschis în fața actualei sesiuni a 
Adunării Generale largi posibili
tăți de a contribui într-o mare -mă
sură la slăbirea continuă a încor
dării internaționale. Analiza me
morandumului franco-britanic din 
11 iunie 1954 și a propunerilor so
vietice prezentate în actuala sesi-. 
une arată că în privința aspectelor

Pentru dezvoltarea comerțului între țările europene
BERNA (Agerpres). — TASS
La Geneva și-a încheiat lucrările 

sesiunea Comitetului pentru dez
voltarea comerțului exterior al ță
rilor europene, care face parte din 
Comisia economică a O.N.U. pen
tru Europa.

Sesiunea, la lucrările căreia au 
participat reprezentanți a 26 de 
țări, a discutat problemele legate 
de dezvoltarea comerțului între 
țările europene și îndeosebi între 
țările Europei răsăritene și apusene

Sesiunea a examinat problema 
înlăturării piedicilor cu caracter 
economic, administrativ și comer- 
cial-politic care stau în calea dez
voltării noimale a comerțului exte
rior ; problema încheierii unor a- 
corduri multilaterale și pe termen 
lung în domeniul comerțului și al 
plăților și alte probleme.

Luînd cuvîntul în cadrul sesiu
nii, G. Myrdal, secretar executiv al

Mișcarea grevistă din Anglia
LONDRA (Agerpres). — Mișca

rea grevistă din Anglia se desfă
șoară cu o intensitate icresoîndă. 
Exemplul docherilor din Londra 
este urmat și de muncitorii din 
alte porturi ale Angliei. Potrivit 
agenției Reuter, la 19 octombrie în 
portul Liverpool au declarat gre
vă 9.663 docheri. Astfel, numărul 
vaselor imobilizate în cele mal 
mari porturi ale Angliei — Lon
dra și Liverpool — se ridică la 300. 

principale' ale acestei prob teme 
s-a produs o considerabilă apropi
ere între pozițiile marilor puteri. 
Totodată se manifestă dorința de a 
se continua schimbul de păreri în 
problemele asupra cărora mai exis
tă divergențe. Delegația polonă 
salută această nouă cotitură în 
problemele dezarmării.

Reprezentantul Franței, Moch, 
care a luat cuvîntul pentru a lă
muri poziția delegației sale în pro
blema funcțiilor organului de con
trol, nu a ridicat obiecțiunea ca în 
cele mai importante probleme nu
mai Consiliul ide Securitate să 
aibă dreptul de a aplica sancțiuni; 
el a încercat însă să obțină pentru 
organul de control, chemat să su
pravegheze îndeplinirea acordu
rilor cu privire la dezarmare, drep
tul de a aplica sancțiuni în pro
bleme mai puțin importante. Moch 
a declarat totodată că el consideră 
că în momentul de față nu este 
oportună discutarea în amănunt a 
chestiunii funcțiilor și împuterni
cirilor organului de control.

Apoi delegatul Uniunii Sovietice, 
A.I. Vîșinski, a lămurit din nou po
ziția Uniunii Sovietice în problema 
relațiilor dintre organul de control 
și Consiliul de Securitate. A.I. Vî
șinski a subliniat că organul de 
control nu trebuie să aibă dreptul 
de a aplica sancțiuni statului care 
a încălcat convenția internațională. 
Numai Consiliul de Securitate poa
te lua măsuri în cad-rul încălcări
lor care ar amenința pacea și care 
ar putea fi considerate drept cri
me internaționale. Consiliul de Se
curitate este organul suprem al 
O.N.U. pentru menținerea păcii 
și securității. De aceea, el trebuie 
să aibă o legătură directă cu or
ganul de control și să joace un rol- 
de conducere față de acesta.

Examinînd diferite probleme, in
clusiv problemele legate de activi
tatea organului de control, Con
siliul de Securitate trebuie să se 
călăuzească după .Iprincipiul una
nimității, înscris în Carta O.N.U 
Sensul principiului unanimității 
membrilor permanenți ai Consiliu
lui de Securitate este acela ca ce
le cinci mari puteri să ajungă la 
un acord îrtre ele asupra proble
melor legate de menținerea păci! 
și securității.

Comisiei economice a O.N.U. pen
tru Europa, A. Toulouse, șeful de
legației Camerei internaționale de 
comerț, precum și reprezentanții 
unor țări europene au subliniat im
portanța eforturilor colective pen- 
tu înlăturarea diferitelor piedici 
existente în calea comerțului între 
toate țările europene și îndeosebi 
între țările din Europa răsăriteană 
și apuseană.

La conferința de presă, care a avut 
loc cu prilejul încheierii sesiunii, Sei- 
denfaden (Danemarca), președin 
tele Comitetului pentru dezvolta
rea comerțului exterior al țărilor 
europene, a declarat că sesiunea 
comitetului a depus o activitate im
portantă și a obținut anumite suc
cese, care vor permite traducerea 
în fapt a unei serii de măsuri pen
tru înlăturarea piedicilor existente 
în dezvoltarea comerțului dintre 
țările europene.

Comentînd urmările uriașei gre
ve declarate de aproape jumătate 
din totalul docherilor din Anglia, 
agenția France Presse subliniază 
că această grevă afectează comer
țul intern și extern ăl țării.

In ce privește greva șoferilor de 
autobuse din Londra, cu toate că 
o parte din aceștia au reluat lu
crul în dimineața zilei de 19 oc
tombrie, șoferii de pe 111 linii de 
autobuse continuă greva.

Plenara C. C.
al Partidului Comunist 

din Suedia
STOCKHOLM (Agerpres). — 

TASS
După cum relatează ziarul ,.Ny 

Dag”, în zilele de 16—17 octom
brie a avut loc plenara Comitetu
lui Centră! al Partidului Comunist 
din Suedia, care a dezbătut rezul
tatele alegerilor comunale și sar
cinile partidului, precum și o se 
rie de alte probleme.

E. Karisson, secretar al C.C., a 
subliniat în raportul său că forțele 
democratice ale țării au avut un 
deosebit succes în aceste alegeri.

Plenara a constatat că rezu.ta- 
tele alegerilor comunale creează 
larg; posibilități pentru consolida
rea unității de acțiune a muncitori
lor pentru întărirea muncii orga
nizatorice a partidului. La planară 
a mai luat cuvîntul Hilding Hag- 
berg, președintele partidului.

Semnarea unui protocol 
comercial între India 

și R. P. Chineză
DELHI (Agerpres). — TASS
La 19 octombrie a fost semnat 

un protocol privind schimburi co
merciale între India și R.P. Chi
neză. Potrivit acestui protocol, Chi
na va livra Indiei orez nedecorti- 
cat, iar India va livra R.P. Chineze 
tutun. Acest protocol este o urma
re a recentului acord comercial în
cheiat între cele două țări.

De asemenea, a fost semnat un 
protocol pentru livrarea de orez- 
indian Tibetului.

Pe scurt
La Moscova, a sosit o delega

ție comercială a R.P. Chineze, con
dusă de Li Cie-jen, locțiitor al mi
nistrului Comerțului Exterior al
R. P. Chineze, în vederea unor tra
tative pentru livrările reciproce 
dintre U.R.S.S. și Republica Popu
lară Chineză pe anul 1955.

★
Asociația ziariștilor unguri a 

ținut la 18 octombrie o ședință cir 
prilejul sesiunii de la Budapesta a 
Comitetului Executiv al Organiza
ției Internaționale a Ziariștilor. 
Printre cei prezenți la ședință se 
aflau ziariștii străini veniți să 
participe la sesiunea de la Buda
pesta a O.I.Z.

★
France Presse anunță că la 19 

octombrie, guvernul laoțian, con
dus de Suvanna Phuma, a demisio
nat.

★
După cum anunță agențiile de 

presă, la 19 octombrie în.tr-una 
din cazărmile din Teheran nu fost 
executați prin împușcare ofițeri ira
nieni din grupul celor condamnați 
ia moarte sub pretextul că ar fi în
cercat să răstoarne actualul regim 
din Iran.

★
Potrivit știrilor sosite din Ja

ponia, Uniunea națională a munci
torilor care deservesc trupele ame
ricane a hotărît să intenteze un 
proces unui grup de 20 ofițeri din 
poliția militară americană pentru 
faptul că au insultat și molestat 
muncitori japonezi.

★
Bilanțul victimelor uraganului 

care a bîntuit iecent pe coastele
S. U.A. și Canadei se ridică pînă în 
prezent la 183, dintre care 98 în 
Statele Unite și 85 în Canada, un
de alte 18 persoane sînt date dis
părute.
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