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Țărani muncitori!

Pentru asigurarea unei recolte bogate în 

anul viitor, pentru creșterea buneistări a po
porului muncitor, să terminăm cît mai repede și 
în bune condițiuni însămînțările de toamnă, să 
ne predăm la timp cotele la colectare !
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Grăbirea însămînțărilor și îndeplinirea integrală 
a planului de colectare — sarcini de cea mai mare importanță

Creșterea neîncetată a nivelului 
de trai material și cultural jalj celor 
ce muncesc la orașe și sate, îmbu
nătățirea aprovizionării industriei cu 
materii prime este chezășuită de 
eieșterea neîncetată a producției a- 
agricble. De aceea, terminarea grab
nică și la un înalt nivel agroteh
nic a însămînțărilor de toamnă, 

. egătirea temeinică a terenului 
pentru însămînțările din primăva
ră, trebuie să constituie sarcini 
principale a sfaturilor populare, a 
organizațiilor de bază de la sate și 
a fiecărui om al muncii care lu
crează în agricultură.

Faptele arată clar că, acolo un
de a existat preocupare din partea 
sfaturilor populare și a organiza
țiilor de bază de a mobiliza țăra
nii muncitori spre a însămânța în 
epoca optimă și a folosi cu opera
tivitate fiecare, condiție existentă, 
s-au dobîndit rezultate «grăitoare. 
In comunele Bărăbanț, Cricău, Fe- 
neș și altele procentul de realiza
re a planului de însămînțări este 
de peste 95%.

In unele comune din raion însă, 
însămînțările se desfășoară în- 
tr-un ritm cu totul nesatisfăcător, 
in comuna Mihalț, de pildă, pînă la 
26 octombrie abia se însămînțase 
8% din suprafața totală planificată. 
Această gravă rămînere în urmă 
se datorește nepăsării condamna
bile cu care comitetul executiv al 
sfatului popular comunal și orga
nizația de bază au privit sarcina 
grăbirii muncilor de ‘însămînțări. 
Adoptând o poziție complet dău
nătoare, comitetul executiv al sfa
tului popular comunal a lăsat lu
crurile să meargă de la sine, ast
fel că din lipsa de îndrumare con
cretă a țăranilor muncitori, în 
perioada cît timpul s-a menținut 
frumos, pe hotarul comunei nu erau 
de cît 3—4 atelaje la însămînțări. 
Nesa.tisfăcălor se desfășoară însâ- 
.lînțările și în comunele Stremț și 
Pețelca, comune care la fel ca și 
comuna Mihalț, șînt codașe pe ra
ion la însămînțări.

Trebuie combătută din rădă
cini atitudinea profund greșită a 
unor președinți de comitete execu
tive ale sfaturilor populare, ca de 
piiuă, din Vințul de Jos (președinte 
Stanciu Gh.) care, cu scopul de a 
face paradă în jurul însămînțărilor, 
umflă datele ducînd astfel în eroa
re organele de stat și de partid.

Nu este mai puțin adevărat că 
desfășurarea greoaie a însămînță- 
rilor în unele comune se datorește 
și slabului ajutor pe care-1 dau teh
nicienii sfatului popular raional. 
La secția agricolă a sfatului popu
lar raional s-a făcut, ce e drept, 

repartizare pe comune a tuturor 
tehnicienilor, dar cum își duc unii 
dintre aceștia munca nu se mai în
treabă nimeni. Poate oare fi conside
rată o muncă concretă aceea pe 
care o desfășoară unii tehnicieni 
care merg la sfat, fac act de pre
zență și apoi pleacă ? O ast
fel de muncă nu poate fi carac
terizată de cît birocratism.

Ne găsim înitr-o perioadă cînd 
timpul se schimbă de la ceas la 
ceas și orice întârziere poate adu
ce mari pagube de recoltă. De a- 
ceea, trebuie folosită la maximum 
fiecare clipă prielnică muncilor de 
însămînțări. Comitetele executive 
ale sfaturilor populare, organiza
țiile de bază, Tehnicienii și ingine
rii trebuie să depună toate efortu
rile spre a mobiliza pe țăranii mun
citori să termine cît mai grabnic 
însămînțările, însă grăbirea însă
mînțărilor să nu ducă .nicidecum 
la nerespectarea regulilor agroteh
nice.

S.M.T. Alba ty-ebuie să dove
dească mai multă răspundere în 
efectuarea muncilor agricole, t să 
asigure folosirea din plin a trac
toarelor și mașinilor, astfel ca 
gospodăriile colective și întovără
șirile sa și termine grabnic însă
mînțările

In asigurarea hranei poporului 
nostru muncitor de o deosebită im
portanță este realizarea în între
gime și la toate produsele a planu
lui de colectare. Comitetele execu
tive ale sfaturilor populare, orga
nele de colectare și organizațiile 
de bază trebuie să privească cp tot 
simțul de răspundere îndeplinirea 
acestei sarcini, să folosească 
toată capacitatea pentru mobilizarea 
producătorilor spre a-și preda o- 
bligațiile față de stat.

In multe comune din raion, aco
lo unde s-a intensificat munca po
litică de lămurire a țăranilor mun
citori, aceștia au înțeles să se achi
te cu dragoste de această înaltă 
îndatorire patriotică. Țăranul mun
citor Hăbeanu Gligor din Vințul 
de Jos, predîndu-și cotele către 
stat a spus: „Predînd cotele 
către stat, mi-am făcut datoria fa
ță de frații noștri muncitori din fa
brici și uzine, care ne ajută zi de 
zi să ne ridicăm traiul". Asemenea 
exemple sînt numeroase în laion. 
In comunele Hăpria, Oarda de 
Jos, Alba-Iulia și altele, sînt nu
meroși țărani muncitori care și-au 
achitat în întregime obligațiile față 
de stat, astfel că aceste comune 
sfnt fruntașe pe raion la colectări.

Cu toate aceste rezultate — ți
nând cont de faptul că recoltările 
au fost terminate, în raionul nostru 
colectările se desfășoară în condi
țiuni nesatisfăcătoare. Ritmul zil
nic de colectare planificat pe 
ri ion nu se realizează decît sub 
50%, lucru ce dovedește că unele 
comitete executive ale sfaturilor 
populare lasă colectările numai pe 
seama colectorilor, de parcă nici 
n-ar lăspunde direct și în aceeași 
măsură de îndeplinirea acestei sar
cini. O asemenea atitudine se mani
festă în comuna Ciuguid, unde pre
ședintele Ciotoi Mihai și secreta
rul Hațegan Ștefan stau mai mult 
în birou, iar atunci cînd e vorba să 
ajute organele de colectare, se 
mulțumesc să ceară doar situații 
de la colector. Sînt cazuri cînd u- 
nii inspectori at C.S.C.—cum este 
Gabor Nicolae, lipsit de simțul răs

punderii — se sustrag în mod 
sistematic de la orarul de lucru.

Lipsuri serioase se manifestă în 
această problemă și în comuna 
Mihalț, unde colectările sînt mult 
rămase în urmă. Aici unor chia
buri, ca Breaz Cula MăglașU, A- 
lexandru David și alții, le sînt u- 
șor crezute văicărelile că „nu au”, că 
„nu le-a rezultat” în timp ce la un 
control făcut s-au găsit dosite 
cantități însemnate de cereale. Co
lectorii Fîntînă Petru și Usca O., 
din această comună, pentru a nu 
se „pune rău" cu chiaburii, dove
desc îngăduință față de aceștia. Atît 
tov. Moldovan Gh., președintele co
mitetului executiv al sfatului popu
lar comunal, cît și inspectorul 
C.S.C. Bîrz Simion, au trecut nepă
sători pe liîngă astfel de lipsuri. 
De asemenea, o slabă activitate a 
desfășurat și organizația de bază 
din comună. Agitatorii organiza
ției de bază n-au fost instruiți cu 
regularitate. Nu au fost antrenați 
în munca de îndeplinire a planu
lui de colectări, activul fără de 
partid, femeile și tineretul, ceea 
ce face ca munca politică să fie 
desfășurată la un nivel necoies- 
punzător. încet se desfășoară mun
ca de colectare și în comunele Be- 
nic, Berghin, Stremț și. altele unde, 
atît sfaturile populare comunale 
cît și organizațiile de bază nu se 
interesează de colectări.

In scopul realizării planului de 
colectare și însămînțări, sg impu
ne ca o necesitate îmbunătățirea 
sistematică a muncii politice de 
masă. Organizațiile de bază trebuie 
să considere această problemă drept 
o sarcină de cea mai mare îusem. 
r.ătate. Trebuie -instruiți regulat a ■ 
gitatorii, pentru ca aceștia să poa
tă desfășura o largă muncă de lă
murire în rî.ndul țăranilor munci
tori, să întrețină discuții vii cu a- 
ceștia, documentîndu-le pe baza 
exemplelor locate, sprijinul* ștai
fului în îmbunătățirea nivelului lor 
de trai și exp!icîndu-le necesitatea 
de a răspunde acestui ajutor.

Activiștii de partid au datoria să 
îndrume cu competență organiza
țiile ae bază, ca acestea să-și poa
tă organiza cît mai bine munca. 
Trebuie combătută atitudinea unor 
activiști de partid care, atunci cind 
merg în organizațiile de bază, nu-și 
îndeplinesc cu răspundere sarci
nile. Așa a procedat tov. Oniciu 
Gh., activist al Comitetului ra
ional de partid.

In raionul nostru planul de co
lectare și însămînțări poate și tre
buie îndeplinit în cel mai scurt 
timp. Pentru aceasta se.cere îmbu
nătățirea sistematică a muncii sfa
turilor populare și a organizații
lor de bază. Trebuie lichidate din 
rădăcini toate lipsurile ce se mai 
manifestă și educați permanent ță
ranii muncitori spre a descoperi și 
demasca orice încercare de sustra
gere de la îndeplinirea acestor în
datoriri.

Să depunem toate forțele spre a 
termina grabnic însămînțările și a 
îndeplini în întregime planul de 
colectare !

Ședința plenară a C. C. al P. M. R.
ședința plenară a C.C. al P.M.R. 
prim i secretari ai comitet

Zilele acestea a avut loc
La plenară au luat parte

ale partidului.
Plenara a dezbătui sarcinile organizațiilor

rea însămînțărilor și arăturilor de toamnă, a col/ctărilo’?^ a achfzK 
(iilor de produse agricole, luînd hotăririle corespunzător?^.

Țfctând seama de munca pe care trebuie s-o. de&ășoarte 
.......................... — J----  ~ „luării tuturop^r- 

'"^ceSs^a acestor 
al P.M.R., la cererea unor organizații dg^ar- 
Congresului partidului după efectuarea acestor

ionale

țiile de partid și activul de partid în vederea mb.bili^ 
ganelcr de stat și obștești pentru îndeplinirea cu 
sarcini, plenara C.C.
tid, a stabilit ținerea 
lucrări.

In întâmpinarea Congresului, organizațiile de partid trebuie să 
intensifice munca politico-organîzatcrică în rîndul maselor, să lăr
gească întrecerea sociatâstă și patriotică pentru sporirea producției 
industriale și agricole, în vederea creșterii nivelului de trai al po
porului muncitor. ,

IN CINSTEA ZILEI DE 7 NOIEMBRIE
Muncă

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
sectorului III al întreprinderii „Gh. 
Doja“ desfășoară plini de însufle
țire întrecerea socialistă. Angaja
mentele toate de acest harnic co
lectiv în cinstea zilei de 7 Notem- 
brie — a 37-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
— au fost de mult îndeplinite și 
depășite.

Mobilizați de organizația de bază 
și comitetul sindical, acest colectiv 
și-a realizat sarcinile de plan pe 
această lună, pină la 25 octombrie, 
depășindu-Ie chiar în medie cu

Expoziție cu vînzare
Uniunea raională a cooperative

lor de consum a deschis z'Tele a- 
cestea în orașul nostru o frumoasă 
expoziție cu vînzare. Zilnic, prin 
fața rafturilor încărcate cu măr
furi din cele mai diferite, cum ar 
fi: stofe, pînzeturi, încălțăminte, 
obiecte de uz casnic, aparataj elec
tric etc., trec sute de oameni ai 
muncii. Un raion deosebit de bo
gat și bine amenajat este cel de 
mobile. Aici vizitatorii pot vedea 
garnituri de mobilă modernă pen
tru dormitor și bucătărie, lucrate 
piim utilizarea resurselor locale de 
întreprinderile din orașul nostru. 
Un alt raion care atrage atenția 
vizitatorilor este cel cu mărfuri 
din cadrul comerțului de întâmpi
nare, care cuprinde aparate de ra
dio și alte ob’ecte. In primele două 
zile de la deschiderea expoziției, 
aici s-au achiziționat 615 kg grîu, 
635 kg nuci și însemnate cantități 
de alte produse.

Expoziția U.R.C.C. constituie o 
dovadă grăitoare a grijii pe care 
partidul și guvernul o acordă apro
vizionării oamenilor muncii cu bu
nuri' de larg consum.

Noi întovărășiri zootehnice
Duminica trecută, în comuna 

Vințul de Jos, satul Inuri, 35 de 
familii de țărani muncitori au pus 
bazele unei întovărășiri zootehnice 
care poartă numele de „Al II-lea 
Congres al Partidului". Ei au adus 
în întovărășire un număr de 141 
oi, fiind hotărîți să lupte cu elan 
sporit pentru prosperitatea tinerei 
lor întovărășiri. Printre primii în

rodnică
peste 2%. Astfel angajamentele 
iuate au fost îndeplinite cu 2 zile 
înainte de termen.

însuflețiți de documentele pentru 
Congresul partidului, comuniști ca 
Vințan Nicodim, Cîmpean Pam- 
fil, Danciu Nicolae, Bolunduț 
Gheorghe, Dumitraș Nicolae, ingi
nerul Toma Vasile, tehnicianul No- 
văceanu Pasc și alții, s-au ridicat 
în fruntea luptei pentru realizarea 
planului, reușind astfel să dobîn- 
dească rezultatele cele toiai fru
moase.

HODIȘ VASILE 
corespondent

scriși în (întovărășire sînt țăranii 
muncitori Dat Nicolae, Mihăescu 
Gheorghe, Contor Petru, Țintea 
Petru și alții.

★
O nouă întovărășire zootehnică 

a luat ființă și în comuna Feneș, 
în care au intrat 34 de familii, a- 
duiciînd în întovărășire 147 oi. Primii 
care s-au înscris sînt țăramii mun
citori Achim Alexandru, Jiredea I., 
Itu Aurel și Tomuș Eva.

Colectarea produselor 
viticole

Ne aflăm în toiul perioadei de 
vinificație. Colectivul de muncă al 
întreprinderii industriale de vinuri 
și produse alcoolice — interraiona- 
la Alba-Iulia — muncește cu efor
turi sporite pentru a realiza planul 
de colectare și industrializare a 
produselor viticole. Pînă la aceas
tă dată, datorită elanului cu care ță- 
ranii iu înțeles să-și achite obliga
țiile față de stat, planul de colec
tare la struguri în raionul nostru 
a fost realizai în proporție de 74 la 
sută. Global, pe întreprindere, pla
nul de colectare la struguri a fost 
realizat în proporție de 70,5 la 'sută. 
Printre centrele fruntașe la colec
tarea și industrializarea struguri
lor se numără centrul mecanizat 
din comuna Ighiu.

In lupta pentru realizarea aces
tor succese s-au evidențiat nume- 
loși muncitori și tehnicieni din ca
drul întreprinderii, printre care 
inginerul Ciobanu Zenobie, pivn:- 
cerul Magda Ion, tehnicianul Bu- 
iuc Ilarie și alții.



DIN ȚARA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI
Experiența noastră 

în studierea cererii cumpărătorilor 
de I. BOȘKO

director comercial al Magazinului Universal din Riga
La „Magazinul Universal Cen

trai" din Riga, circulația mărfuri
lor a sporit în ultimii cinci ani de 
1,5 ori. Odată cu creșterea bună
stării oamenilor muncii, sporește 
simțitor și cererea de mărfuri a 
populației.

Pentru a satisface cît mai deplin 
nevoile populației, lucrătorii ma
gazinului acordă o deosebită aten
ție studierii cererii.

In fiecare secție, în fiecare to.net 
al magazinului universal s-au în
ființat caiete speciale de cereri și 
propuneri ale cumpărătorilor, în 
care vînzătorii înscriu zilnic propu
nerile sau observațiile cumpărăto
rilor privitoare la calitatea și sor- 
timentul mărfurilor. însemnările 
din caiete se totalizează de cîteva 
ori pe lună. Astfel, în orice mo
ment se poate stabili cu precizie 
care mărfuri sînt mai mult cerute 
de cumpărători și se pot lua ma
suri pentru aprovizionarea maga
zinului cu aceste mărfuri.

In ultimul timp, de pildă, anali- 
zîndu-se însemnările din caiete s-a 
stabilit că sînt foarte cerute chimi
calele fotografice și dispozitivele 
pentru mărirea fotografiilor. Lu
crătorii magazinului au luat măsu
rile necesare și aceste mărfuri au 
fost puse în vînzare.

Un rol important în ridicarea ni
velului comerțului, în studierea mai 
deplină a cererilor, îl au conferin
țele cu cumpărătorii. La una din 
conferințele organizate la magazi-' 
nul universal, oamenii muncii au 
făcut numeroase sugestii prețioase 
în vederea îmbunătățirii deservirii.

In scopul de a deservi cît mai 
rapid pe cumpărători, în interiorul 
magazinului au fost înființate 
chioșcuri pentru vînza.rea cu amă
nuntul a articolelor mărunte de 
galanterie, ață, ustensile ^electro- 

tehnice, unde banii sînt încasați de 
la cumpărători direct de către vîn- 

zător. Totodată, la magazin au fost 
confecționate manechine-reclamă 
mobile, decupate din carton, pe 
care se aplică țesături, de bumbac 
și mătase ajutînd astfel cumpără
torului să-și dea seama ce aspect 
va avea țesătura respectivă după 
ce se va fi confecționat din ea îm
brăcămintea.

Timp de două săptămîni, la ma
gazin a fost deschisă o expoziție 
de țesături din mătase naturală și 
confecțiuni din aceste materiale. 
Tot aici s-au vîndut și mărfurile 
expuse. Cu acest prilej, o modelie- 
ră calificată a dat sfaturi cum tre
buie cusute rochiile, care modele 
smt mai potrivite. Expoziția s-a 
bucurat de mult succes în rîndul 
cumpărătorilor.

Pe baza studierii cererii cumpă
rătorilor, colectivul magazinului u- 
niversal își sporește exigența față 
de întreprinderile furnizoare, întă
rește controlul asupra calității măr
furilor primite. La magazin se or
ganizează adesea consfătuiri ale 
lucrătorilor magazinului universal 
cu reprezentanții întreprinderilor 
furnizoare.

O nouă formă de studiere a ce
rerii și propunerilor consumatori
lor este consultarea cumpărători
lor de confecțiunt prin corespon
dență. Odată cu livrarea cumpără
turilor se înmînează vizitatorilor 
căiți poștale, pe care sînt tipărite 
o serie de întrebări cu privire la 
propunerile pe care te fac în vede
rea îmbunătățirii muncii magazi
nului universal.

După ce magazinul primește o 
parte din răspunsurile scrise ale 
cumpărătorilor săi, se stabilesc re
zultatele „conferinței prin cores
pondență" și să iau măsuri nece
sare pentru satisfacerea cît mai 
deplină a dorințelor consumatori
lor.

(Agerpres)

In livezile din R. A. S. S. 
Bașkiră

In Republica Autonomă Baș
kiră se dezvoltă cu succes horticul
tura, o ramură agricolă nouă în 
aceste părți ale U.R.S.S. Colhozu
rile au acum grădini în suprafață 
totală de aproximativ 7.000 ha, adi
că de zece ori mai mare decît în 
i&30. Aproximativ 50 pepiniere cul
tivă în fiecare an sute de mii de 
puieți de meri, vișini, agriși și coa- 
căzi.

In cursul viitorilor cinci ani în 
colhozurile republicii se vor plan
ta pomi și arbuști fructiferi pe 
încă aproximativ 8.000 ha.

Construirea unui mare canal 
de irigație în Kazahstan
In regiunea Kazahstanul de sud 

au început lucrările de construcție 
a canalului magistral Arîs-Turkes- 
tan. El va trece prin cinci regiuni 
producătoare de bumbac care su
fereau de multă vreme de lipsă de 
apă. Ogoarele colhoznice, pășunile 
și plantațiile de bumbac vor fi ali
mentate cu apa rîului Arîs — cel 
mai mare afluent al fluviului Sîr- 
Daria.

Canalul Arîs-Turkestan va avea 
o lungime totală de 194,5 km. El 
începe de la barajul Karaspan de 
pe rîul Arîs, unde se va construi o 
hidrocentrală. Apele rîului Arîs vor 
curge prin pantă naturală pe o dis
tanță de 51 km pînă la confluon 
ța cu rîul de munte Bugun, unde 
se va construi cel mai mare lac de 
acumulare din Kazahstan cu o ca
pacitate de 370 milioane m.c., lung 
de 15 km și lat de 5 km. Mai de
parte, canalul se îndreaptă spre a- 
pus. El va itiga și alimenta cu 
apă 117.000 ha de pămînt, din care 
45.000 ha de plantații de bumbac. 
In 50 colhozuri va crește, conside
rabil suprafața cultivată cu bum
bac. In afară de aceasta, pe pă- 
mînturile irigate vor fi create două 
noi mari colhozuri cultivatoare de 
bumbac. In zona canalului Arîs- 
Turkestan va crește considerabil 
recolta globală de bumbac brut.
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Deschiderea cursurilor populare de limba rusă
Cu fiecare zi ce trece,' tot mai 

mulți oameni ai muncii din raio
nul nostru își manifestă dorința de 
a învăța limba rusă, prin a cărei 
cunoaștere au posibilitatea de a-și 
însuși pe cale directă experiența 
oamenilor sovietici.

In anul acesta, pe baza propu
nerilor făcute de cercurile 
A.R.L.U.S., precum și de către un 
număr însemnat de oameni ai 
muncii din (întreprinderi, institu
ții și sate, s-au organizat în ca
drul raionului nostru 34 de cercuri 
populare de limba rusă cu un nu
măr de peste 400 tovarăși.

Conferințe în cadrul căminelor culturale și în 
întreprinderi

Cu ocazia sărbătoririi „Zilelor 
tehnicii și agrotehnicii sovietice", 
sute de oameni ai muncii din in
dustrie și agricultură de pe întinsul 
raionului nostru au avut posibili
tatea să cunoască mărețele reali
zări ale tehnicii și agrotehnicii so
vietice.

In cadrul căminului cultural din co
muna Bărăbanț s-a ținut o conferință 
pe tema „Ingrășarea vitelor aduce fo
loase țărănimii muncitoare", unde 
tovarășul Rusu Victor, directorul 
școlii de 7 ani din comună a con
ferențiat despre metodele înaintate 
ale oamenilor sovietici în creșterea 
șî îngrășarea animalelor.

De asemenea, la căminul cultu
ral din comuna Stremț, s-au ținut 
două conferințe pe temele „Să în
vățăm din experiența sovietică la

Filme despre patriotismul omului sovietic
In cadrul Lunii Prieteniei Ro- 

mîno-Sovietice au rulat o serie de 
filme sovietice în orașul nostru, 
din a căror tematică se desprinde 
patriotismul omului sovietic. Unul 
din aceste filme este și „Povestea 
unui om adevărat”. Scenele filmu
lui trezesc în spectator sentimen
tul de dragoste față de patrie, dra

La întreprinderea „Horia" din 
Alba-Iulia, de pildă, la ciclul I s-a 
înscris un număr de 15 tovarăși, 
dintre care majoritatea sînt mun
citori ca : Volonciiu I., Biro Arpad, 
Gherman Gh., Bunaci Otilîa, Truța 
Aurel și alții.

De curînd, în miflte întreprin
deri, instituții și sate a avut loc 
deschiderea cursurilor populare de 
limba rusă, predîndu-se prima lecție.

Cu prilejul deschiderii cursurilor, 
numeroși tovarăși și-au luat an
gajamentul de a studia cu perse
verență limba rusă, limba construc
torilor comunismului.

însămînțările de ’toamnă" și des
pre „Lucrările de toamnă la vii 
în livezile de pomi". Cu prilejul 
ținerii a două conferințe la atelie
rul mecanic al întreprinderii „Ar
dealul" din Alba-Iulia, pe temele: 
„Succesele oamenilor sovietici în 
calificarea profesională a cadrelor” 
și „Securitatea și protecția muncii 
în ateliere", participanții au avut 
posibilitatea să-și însușească învă
țăminte din experiența constructori
lor comunismului.

Asemenea conferințe s-au ținut în 
multe din întreprinderile, instituțiile 
și comunele raionului nostru, popu- 
larizîndu-se pe larg fruntașii în 
prouucție, care obțin rezultate re
marcabile în urma aplicării meto
delor de muncă sovietice în indus
trie și agricultură.

goste de care dă dovadă însăși e- 
roul principal ai filmului, pilotul 
Meresiev. Meresiev se luptă cu 
greutățile și întîmpină de nenumă
rate ori chiar moartea, dar toate a- 
cestea le trece fiindcă este stăpînit 
de dorința că el trebuie să slu
jească cauzei poporului care l-a 
crescut.

DIN EXPERIENȚA P.C.U.S.

Anul marilor schimbări
de A. KANDRENKOV

secretar al Comitetului orășenesc din Kașlra al P. C. U. S.

Anul agricol în curs a îmbogă
țit organizația noastră de partid cu 
experiența luptei pentru îndeplini
rea hotărîrilor Plenarelor din sep 
tembrie și februarie-martie ale 
C.C. al P.C.U.S. In popor, acestui 
an i se spune „anul marilor schim
bări". Intr-adevăr, aceste schim
bări sînt vizibile pretutindeni — 
în S.M.T.-uri, sovhozuri și colho
zuri. Ele ar putea fi exprimate în- 
tr-un singur cuvînt, plin de un ma
re conținut: avînt.

Rămînerea în urmă, care dăinuia 
de ani, a multor ramuri din agri
cultura raionului Kașira, a fost 
biruită. Recolta culturilor agricole 
este în prezent considerabil mai 
m?ie decît anul trecut. Raionul a 
terminat la 20 august recoltarea 
cerealelor. Planul colectărilor a 
fost îndeplinit cu două săptămîni 
înainte de data fixată prin angaja
mentul socialist. La 25 august, a- 
dică în cel mai bun termen agro
tehnic, au fost semănate culturile 
de toamnă. Pe un front larg se 
desfășoară recoltarea și predarea 
cotelor de cartofi către stat.

Cotituri remarcabile s-au pro
dus și în sectorul creșterii anima
lelor. Pianul de stat de dezvoltare 
a creșterii animalelor pe anul 1954 
a fost depășit în toate sectoarele, 
inclusiv în ce privește efectivul a- 
nimalelor de prăsită. Pînă la 1 sep

tembrie, cantitatea medie de lapte 
dată de fiecare vacă a fost de a- 
proape 2.000 kg, iar la 1 octombrie 
— de 2.250—2.500 kg, deci cu 500 
kg mai mult decît în 1953. In toa
te colhozurile se construiesc adă
posturi pentru animale.

Cresc veniturile artelurilor agri
cole, și pe această bază se ridică 
bunăstarea materială a colhoznici
lor. Anul acesta, artelurile „Malen
kov” și „Krasnaia Zvezda" vor rea
liza fiecare un venit de peste 1 
milion ruble. Venitul mediu lunar 
al mulgătoarei Zoia Gheneralov;, 
din colhozul „Krasnaia Zvezda", 
este în expresie valorică de cel pu
țin 1.800 ruble. Or, în afară de a- 
ceasta, ea mai obține un anumit 
venit și din gospodăria ei de pe 
lingă casă. Multe familii de col
hoznici din artelul „Congresul al 
XIX-lea al partidului" au primit 
ca avans pentru zilele-muncă lu
crate pînă la 1,5 tone de cereale. 
S-a calculat că numai din vînzarea 
p-oduseloi. animale și a legumelor 
către stat, colhozurile raionului vor 
putea plăti între 2 și 6 ruble pen- 
tiu fiecare zi-munică.

Toate acestea nu au venit însă 
de la sine. Organizația de partid 
duce o intensă muncă organizato
rică și politică de masă îndreptată 
spre traducerea în viață a hotărîri
lor partidului și guvernului cu 

plivire la realizarea unui avînt 
considerabil al tuturor ramurilor 
agriculturii.

Veriga principală, căreia i-am 
dat cea mai mare atenție, a fost 
întărirea colhozurilor cu cadre de 
conducere calificate. In această 
privință, Comitetul orășenesc s-a 
călăuzit după îndrumarea partidu
lui că nici o directivă, oricît de 
bine și de amănunțit ar fi fost ea 
elaborată, nu va exercita influența 
necesară dacă pe teren nu vor exis
ta buni executanți, organizatori 
capabili.

In conformitate cu hotărîrile Ple
narei din septembrie a C.C. al 
P.C.U.S., în colhozurile care ră- 
mîneau în urmă au fost trimiși la 
muncă permanenta cei mai buni 
activiști ai noștri. Comitetul oră
șenesc al P.C.U.S. a recomandat 
pentru posturile de președinți de 
colhozuri pe tov. Volkov, directo
rul uzinei din Korîstov, și pe tov. 
Țibulnikov, directorul fabricii de 
cărămizi de la Ojerelie. In cursul 
lunii mai au fost aleși ca' președin
ți de colhozuri tov. Rusakov, șeful 
Biroului raional al telecomunicații
lor, tov. Isakov, locțiitorul împu
ternicitului Ministerului Colectări
lor al U.R.S.S.

Toți aceștia au justificat încre
derea Comitetului orășenesc de 
partid și a colhoznicilor care i-au 
ales. Menționăm cîteva exemple 
concrete. Colhozul „Energhia", al 
cărui președinte este tov. Rusakov, 
îndeplinește cu succes planul de 
dezvoltare a creșterii animalelor. 
La 100 hectare de arătură, fînețe 
și pășuni, aici revin 20 bovine, din

tre care 10 vaci. La începum1 anu
lui 1955, numărul vacilor din cirea
da colhozului va constitui 65%. In 
colhoz se dezvoltă și gospodăria de 
sere și răsadnițe.

Acum o jumătate de an, colhoz
nicii artelului „Calea spre comu
nism" au ales ca președinte pe tov. 
Olefirenko, membru al Comitetului 
orășenesc al P.C.U.S., directorul 
stațiunii de mașini rutiere. Tov. 
Olefirenko, sprijinindu-se pe colhoz
nici, a început să lucreze cu avînt. 
In artei se creează o bază furaje
ră trainică pentru creșterea vite
lor-proprietate obștească. Rezervele 
de fîn, paie și siloz depășesc de 
două ori pe cele de anul trecut și 
asigură rațiile de hrană necesare 
pentru producerea unei cantități 
maxime de lapte.

Comitetul orășenesc de partid a 
a> ordat o mare atenție selecționării 
brigadierilor. In baza unei hotărîri 
speciale a Biroului, cîțiva dintre 
cei mai buni colhoznici au fosil 
numiți în posturile de șefi ai bri
găzilor de cîmp și legumicole, de 
responsabili ai fermelor de animale 
și șefi ai brigăzilor de tractoaie.

Selecționarea acestor cadre a 
fost rezultatul muncii migăloase și 
intense a grupelor de instructori ai 
Comitetului orășenesc, a organiza
țiilor de partid sătești și a Consilii 
lor de conducere. In unele cazuri 
au fost promovați în muncă briga
dieri colhoznici de rînd, care s-au 
dovedit a fi organizatori capabili. 
Brigada de cultura cîmpului a col
hozului „Krasnaia Zvezda", con
dusă de membrul de partid Borisov, 

ocupă primul ioc în arte! în ce pri
vește producția la hectar a cultu
rilor de cereale și cartofi. Aceasta 
este una dintre cele mai bune bri
găzi din raion. Șefii de brigăzi 
Maxakova și Koroleva din artelul 
„Congresul al XIX-lea al partidu 
Iui", sînt participante la Expozi 
ția Agricolă Unională. In post 
de președinte al colhozului „Stalin 
activează cu succes tov. Socineva, 
care înainte de a fi promovată în 
această muncă lucra ca brigadier 
și obținea recolte bogate de grîu de 
toamqă.

Conducerea gospodăriei obștești 
a colhozurilor necesită multe cu
noștințe. Comitetul orășenesc de 
partid organizează pentru cadrele 
de conducere ale colhozurilor sc- 
minarii în cadrul cărora se va ține 
un ciclu de conferințe privind toa
te ramurile principale ale produc
ției colhoznice și problemele con
strucției colhoznice. Totodată, s-au 
planificat o serie de excursii în cele 
mai bune colhozuri din preajma 
Moscovei pentru a cunoaște direct 
metodele lor de luciu. Incepînd din 
octombrie 1954, s-a organizat t! 
nerea de conferințe pentru activ, 
colhoznic, tratînd probleme de eco
nomie agricolă. Cadrele din raio
nul nostru vor fi instruite pe baza 
Experienței colhozurilor „Krasnaia 
Zvezda" și „Malenkov”.

Schimbările care s-au produs și 
se produc în colhozurile și S.M.T.- 
urile raionului au fost determinate 
în primul rînd de apropierea con
ducerii de partid de sectoarele ho-

to.net


Munca politică - factor hotaritor 
în bunul mers al producției

Printre alte sarcini care stau în 
îața organizațiilor de partid este 
și aceea de a intensifica pe toate 
căile munca politică de masă. Cu cît 
oamenii muncii vor înțelege mai 
bine politica partidului, sarcinile 
pe care le au de înfăptuit, cu cît 
•vor cunoaște mai bine perspectivele 
-de viitor și cum trebuiesc învinse 
greutățile, cu atît mai -mari vor fi 
succesele pe tărîmul producției și 
a activității sociale. In acest do
meniu, organizația de bază de la 
fabrica „Simion Bărnuțiu" a înscris 
o seamă de succese.

Uria din principalele sale preo
cupări a fost intensificarea muncii 
politice pentru stimularea inițiati
vei creatoare a maselor în vederea 
descoperirii rezervelor interne ale 
■întreprinderii. Membrii de partid 
au luptat pentru a antrena în -în
trecerea socialistă un număr cît 
.mai mare de muncitori. Exemplu în 
această privință sînt tovarășele 
Moldovan Ana și Hațegan Ludo- 
vica care au chemat la întrecere 
candidații și nemembrii de partid. 
Aceștia la rîndul lor, au devenit 
-elemente de bază în bunul mers al 
întrecerii-. Tot ca un succes al 
muncii politice este și înființarea 
secției de valorificare a deșeurilor, 
care produce lunar bunuri de larg 
-consum în valoare de mii de lei.

Periodic, organizația de bază 
pune fn discuția adunării generale 
.probleme legate de aplicarea meto
delor avansate și analizează mun
ca comuniștilor în răspîndirea ex
perienței înaintate. Ca urmare, 
tnulți membri de partid, . printre 
care tovarășele Gligor Florica, 
Munteanu Ana ș.a., au introdus fo
losirea metodelor Ciutchih, Cora- 
belnicova, L. Savelieva, ca și a ini
țiativei fruntașului în întrecerea 
socialistă N. Militaru.

La fabrica „Simion Bărnuțiu” 
mai există însă unele lipsuri care 
frînează bunul mers al muncii. Ast
fel, în întrecerea socialistă nu sînt 
antrenați de cît 72% din totalul de 
muncitori, iar personalul adminis-

tărîtoare ale producției agricole. 
Prin crearea grupelor de instructo
ri, care la noi sînt în număr de 
două, s-a ivit posibilitatea de a li
chida nu în vorbe, ci în fapte lip
sa de răspundere personală, de a 
conduce în mod operativ, concret. 
Eforturile grupelor de instructori ai 
Comitetului orășenesc pentru zone
le S.M.T.-urilor sînt îndreptate, spre 
intensificarea combativității orga
nizațiilor sătești de partid, spre 
munca nemijlocită în rîndul mase
lor/

Grupa de instructori pentru zona 
S.M.T.-ului Purlov a dat un prețios 
ajutor organizației de partid a col
hozului „Malenkov" într-o acțiune 
,at-ît de importantă cum este scoa
terea la iveală a rezervelor nefolo
site din producția nutrețurilor. A- 
ceasta chestiune a fost discutată la 
o adunare de partid. Din inițiativa 
organizației de partid, pe o tarla 
de 36 ha, rămasă liberă după re
coltarea cerealelor, s-a semănat 
iarbă de Sudan. In prezent, recolta 
de masă verde dată de iarba de 
Sudan este folosită pentru hrăni- 
rea suplimentară a animalelor pro
ductive. Numai siloz s-a strîn-s și 
-s-a depozitat pentru fiecare vacă în 
cantități de cîte 7 tone.

Artelul „Calea spre comunism ' 
este situat în vecinătatea colhozu
lui „Malenkov". De cîțiva ani el 
era considerat codaș. Aici munca 
politică de partid a fost neglijată. 
Secretarul Comitetului orășenesc 

.de partid pentru zona S.M.T.-ului 
Purlov, tov. Simakin, a ajutat orga 
nizației de partid a colhozului să 
rridice rolul organizatoric al comu- 

trativ nu este antrenat în întrecere. 
De asemenea, metodele avansate 
de lucru sînt aplicate încă de un 
număr prea restrîns de muncitori, 
în majoritatea căzui ilor fruntași 
ai întrecerii socialiste. Și munca 
politică pentru ridicarea sistema
tică a calificării muncitorilor se 
desfășoară încă în mod defectuos, 
consi-derîndu-se că ridicarea nive
lului tehnico-profesional este o 
chestiune care interesează numai 
pe muncitorii noi angajați. Organi
zația de bază n-a îndrumat comi
tetul de întreprindere să-și intensi
fice munca pentru a realiza și a- 
ceste sarcini.

Problema calității produselor fa
bricate la „Simion Bărnuțiu" este 
încă nerezolvată. In majoritatea 
cazurilor normativul de calitate nu 
este atins și acest lucru nu da de 

' gîndit organizației de bază (secre
tar tov. Horvath G.). La fel, nu se 
duce o muncă sistematică pentru 
a lămuri unii muncitori, care și 
astăzi fac risipă de materii' prime, 
să utilizeze tiparele în așa fel pen
tru a economisi cît mai multă pie
le și căptușeală.

In scopul lichidării acestei stări 
de lucruri, organizația de bază este 
datoare să lupte în primul rînd 
pentru îmbunătățirea muncii de a- 
gitație. Consfătuirile, convorbirile 
și conferințele ca și folosirea mij
loacelor atît de variate ale agita
ției vizuale nu pot să aducă de cît 
rezultate din cele mai bune. O 
atenție mai mare trebuie acordată 
muncii în rîndurile tineretului care 
formează o parte importantă a 
muncitorilor din fabrică.

Dacă organizația de bază de la 
fabrica „Simion Bărnuțiu" va mun
ci pentru realizarea acestor sarci
ni, lipsurile existente vor putea fi 
înlăturate, iar colectivul de munci
tori va putea raporta partidului că 
își îndeplinește cu succes sarcinile 
tiasate prin Hotărîrile plenarei lăr
gite a C.C. al P.M.R. din 19-20 
august 1953, privind creșterea ni
velului de trai al celor ce muncesc.

niștilor din colhoz și spiritul de 
răspundere al membrilor consiliu
lui de conducere în ce privește sta
rea de lucruri din gospodăria aite- 
lului. Ca rezultat, colhozul a fost 
pus pe picioare și începe să se ri
dice la nivelul colhozurilor frun
tașe.

De mult spirit de inițiativă dă 
dovadă și grupa de instructori pen
tru zona S.M.T.-ului Kașira. In
structorii — tov. Petuhov și Aki- 
minîși petrec cea mai mare parte 
din timp în colhozuri instruind pe 
secretarii organizațiilor de partid 
cum să îmbunătățească munca in
ternă de partid, cum să obțină ca 
membrii de partid să se situeze în 
fruntea întrecerii desfășurate pe 
cîmpurile colhozurilor și în ferme
le zootehnice.

Comitetul orășenesc de partid or
ganizează sistematic consfătuiri ale 
instructorilor pentru zonele S.M.T.- 
ului în cadrul cărora se discută în 
mod concret problemele muncii 
practice a instructorilor, se sinteti
zează experiența lor.

Pentru viitor se prevede o mun. 
că și mai intensă.

Trebuie să se facă mult pentru 
întărirea continuă a colhozurilor 
cu cadre de conducere, pentru îm
bunătățirea muncii stațiunilor de 
mașini și tractoare.

îmbunătățind și perlecționînd 
metodele conducerii de către par
tid a agriculturii, vom izbuti să re
mediem lipsurile, să obținem noi 
succese în dezvoltarea gospodăriei 
obștești a colhozurilor.

(Agerpres).

fTractoristut cJ3ara6aș Jffartin
Cu patru ani în urmă, tînărul 

Barabaș Martin lucra ca munci
tor la Turdaș — o secție a gospodă
riei de stat din Aiud. Serile și în 
special în zilele de iarnă timpul 
și-l petrecea în majoritatea lui la 
atelierul mecanic. Ii plăcea nes
pus de mult să privească tractoa
rele și nu numai să ie privească, 
dar se născuse în el dorința fier
binte de a învăța meșteșugul lor, 
de a învăța să le conducă.

Tractoriștii din gospodărie îl 
iubeau pe tînărul acesta mic de 
statură și cutezător la toate și de 
aceea lui Barabaș nu-i fusese greu 
să le cîștige încrederea. La o șe
dință a organizației U.T.M., el ceru 
tractoriștilor să-l ajute să devină 
tractorist. Cînd a fost asigu
rat de tot sprijinul, fața lui Martin 
se lumină dintr-odată... Zilele tre
ceau pe nesimțite. Astăzi puțin, 
mîine mai mult, și iată că într-un 
timp scurt Barâbaș Martiri învă
țase o meserie nouă, aceea de trac
torist pe care el o iubea atît de 
mult. Intr-o zi el se adresă 
directorului gospodăriei și îi ceru 
să-l treacă să lucreze pe tractor. 
Acesta după ce s-a convins că în- 
tr-adevăr tînărul Barabaș cunoaș
te meseria, hotărî să-i dea un trac
tor. Ziua cînd a primit trac
torul a fost pentru el cea mai 
fericită zi din viață, început de 
drum nou...

★
Pe tractorul „Stalineț” Baiabaș

Pentru ce predau cotele
Pe zi ce trece, se face tot mai 

mult simțit ajutorul acordat de 
partid și guvern țărănimii munci
toare. încă din primele zile după 
plenara lărgită a C.C. al P.M.R. 
din august 1953, oamenii muncii 
de la sate s-au putut convinge cum 
sporește necontenit ajutorul dat de 
către clasa muncitoare țărănimii 
muncitoare. Tot mai multe mașini 
și unelte agricole, materiale de 
construcții, pînzeturi, încălțăminte 
și numeroase alte produse indus
triale sînt trimise și desfăcute prin 
cooperativele sătești. De asemeni, 
plin creditele acordate de stat, 
pi in ajutorarea ‘ țăranilor muncitori 
cu semințe selecționate, asistență 
agrotehnică, mașini și unelte prin 
centrele de pe lîngă cooperative și 
alte avantaje, ni se deschid posi
bilități largi menite să ducă la în
tărirea economică a statului și la 
îmbunătățirea propriilor noastre 
condiiții de viață.

Țărănimea muncitoare este di
rect interesată pentru ca industria 
socialistă să crească și să se în
tărească tot mai mult, deoarece 
aceasta duce la mărirea numărului 
de mașini și unelte agricole și a 
cantităților de mărfuri necesare ță- 
i anilor muncitori. De aceea, noi 
avem datoria să ne îndeplinim în 
mod conștiincios obligațiile de co
lectare — obligații de la care ni
meni nu are dreptul să se sustra
gă. In felul acesta noi contribuim 
la asiguratea unei bune aprovizio
nări a oamenilor muncii de Ia 
orașe.

Realizări g
Ca urmare a studierii și discu

tării propunerilor făcute de depu- 
tați, Comitetul executiv al sfatu
lui popular din Vințul de Jos a în
tocmit un plan de acțiune la 
îndeplinirea căruia au fost atrași 
majoritatea țăranilor muncitori. 
Rezultatele acestui fel de a munci 
n-au întîrziat să se arate. In mai 
puțin de un an, țăranii muncitori 
din comuna Vințul de Jos, mobili
zați de către deputați, au făcut 
prin muncă voluntară reparații ge
nerale la. podul din comună.

Martin lucrează de aproape un an. 
A trecut prin multe greutăți, dar 
le-a învins. Acum tractorul nu-1 
mai necăjește și, dacă încerci să 
afli de ce, apoi de la bun început 
tractoristul Barabaș ți-o spune: 
,.Eu îi îngrijesc ca pe ochii din cap 
și tocmai de aceea el mă ascultă”.

Ziiele acestea sînt pentru Bara
baș, ca și pentru întregul nostiu 
popor muncitor, zile pline de în
suflețire în muncă. El se strădu
iește să-și îndeplinească întocmai 
angajamentele luate în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie. Și pe bună dreptate 
se mîndrește cu rezultatele ce le ob
ține. Folosind întreaga capacitate 
a tractorului, el reușește să-și de
pășească sarcina zilnică de plan 
cu peste 60%, efectuînd lucrări de 
bună calitate. De asemenea, acolo 
unde condițiile permit, tractoristul 
Barabaș aplică cu succes la arat 
metoda sovietică a graficului orar.

★
In zori de zi, cînd încă soarele 

nu și-a trimis nici primr rază pe 
pămînt, pe una din tarlalele gospo
dăriei agricole de stat din Galda 
de Jos, un țăcănit de tractor răz- 
bate pînă departe în liniștea di
mineții. La postul său, cu mîna în
cleștată pe manetă și cu privirea 
atentă, tractoristul Barabaș Martin 
lucrează plin de bucurie o muncă 
care-i place, o muncă pe care a 
îndrăgit-o asemeni tinereții lui fe
ricite.

Apoiț prin colectări noi asigu
răm hrana fiilor noștri din armată 
și din școli, a bolnavilor din spita
le și a industriei cu materii prime. 
O mare parte din produsele ce se 
fabrică de industria noastră o pri
mim tot noi, deci fiecare om cin
stit poate vedea că, predîndu-și co
tele către stat, își îmbunătățește 
propriu! lui nivel de trai.

Prin aplicarea sistemului de 
predare a cotelor după suprafața 
de teren, crește interesul țăranilor 
muncitori pentru a-și munci mai 
bine pămîntul și a obține recolte 
cît mai bogate, de care, după pre
darea cotelor dispune și le poate 
valorifica atît prin cooperativă cît 
și pe piață.

Fiind convins că aclr-tarea obli
gațiilor către stat este în propriul 
meu interes, eu am căutat să a- 
chit la timp cotele de grîu, porumb, 
cartofi, floarea soarelui, ceapă, 
carne etc. De aceasta sînt convinși 
și alți numeroși țărani muncitori din 
sat ca, de pildă, Sicoe Vasile, Cer- 
nău Onu, Cîmpean Dumitru, Cîm- 
pean Vasile și alții, care și-au a- 
chitat și ei la timp și în întregime 
cotele către stat.

Predînd în întregime și la timp 
cotele, vom face să se întărească 
tot mai puternic alianța clasei 
muncitoare cu țărănimea muncitoa.* 
re și să crească bunăstarea celor ce 
muncesc.

BĂRBUȚ FLORIAN 
țăran muncitor din satul Coșlariu

ospodărești
au amenajat un parc pe o supra
față de circa 1 ha., au instalat di
fuzoare în centrele aglomerate ale 
comunei,. etc. De asemenea, ei au 
întreprins și alte acțiuni, cum ar fi 
construirea a două fîntîni, amena
jarea clădirii magazinului univer
sal și terminarea căminului cultu
ral, construit prin autoimpunere.

Printre deputății fruntași la a- 
ceste acțiuni se numără Lăncrăn- 
jan Ion, Paștiu Ion, Eiben Sorin, 
Miga Cornelia și alții.

Cuvîntul 

corespondenților 
Angajamente traduse 

în fapte
Colectivul de muncă de la 

cooperativa „îmbrăcămintea" din 
Alba-Iulia a tradus în fapte an
gajamentele luate în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie. Pînă la data de 
25 octombrie, el și-a îndeplinit pla
nul pe luna curentă în propoiție 
de 140%.

In întrecerea socialistă s-au evi
dențiat tovarășii Bîldea Nicolae, 
Szini Emeric, Munteanu Nicolae 
II și alții.

POPA ION

Succesele colectiviștilor
Muncind cu însuflețire, colecti

viștii din satul Cetea transportă ul
timele căruțe încărcate cu porumb 
recoltat de pe ogoarele gospodă
riei. Paralel cu lucrările de recol
tare, ei au însămînțat peste 80% 
din suprafața planificată cu grîu 
de toamnă.

De pe suprafața însămînțată cu 
porumb în cuiburi așezate în pă
trat, colectiviștii din Cetea au ob
ținut peste 3.750 kg. porumb la 
hectar, cu mult mai mult ca de pe 
suprafața însămînțată în rînduri 
simple cu mașina. Acum se duce 
bătălia pentru succesul campaniei 
însămînțărilor de toamnă.

In fruntea întrecerii socialiste îta 
această campanie se află colecti
viștii Medrea Adrian și Munteanu 
Viorel, care au folosit din plin ca
pacitatea atelajelor, iar fruntași la 
recoltarea porumbului sînt tova
rășii Sava Filimon, Oțoi Victor și 
alții, care au depășit zilnic1 norma 
cu peste 50%.

★
Succese de seamă la recoltarea 

porumbului în acest an, au obținut 
și colectiviștii din satul Obreja. 
Avînd însămînțat porumb pe o su
prafață de 8 ha. în rînduri așeza
te în pătrat, ei au recoltat 3.200 
kg. la hectar, adică cu 500 kg. mai 
mult la hectar decît au obținut de 
pe terenul însămînțat în rînduri 
simple cu mașina.

BĂDESCU LĂPĂDAT 
și SALCAU IONEL

Mai mult sprijin Comisiei 
de femei

In ultimul timp, Comisia de fe
mei de pe lîngă Sfatul popular al 
orașului a desfășurat o rodnică ac
tivitate. Cu prilejul înmînării obli
gațiilor de predare a cotelor față 
de stat, un număr însemnat de fe
mei, printre care și tovarășele Dra- 
gomir Dorina, Șuster Ana și altele, 
au desfășurat muncă de lămurire 
de la om la om, arătînd că predarea 
cotelor este o îndatorire pat-riotică.

Femeile din oraș ar fi putut a- 
duce o și mai mare contribuție în 
activitatea obștească, dar din cau
ză că tov. Stoia Pavel, președin
tele sfatului popular al orașului 
subapreciază importanța muncii fe
meilor și mai mult chiar, mani
festă o atitudine de îngîmfare, de 
respingere a propunerilor făcute 
de femei, acestea se îndepărtează 
de sfatul popular. Faptul că în ac
țiunile ce s-au întreprins recent 
pentru asigurarea îndeplinirii pla
nului de colectări n-au fost antre
nate și delegatele de femei, expri
mă viu cît de puțin este apreciată 
munca femeilor.

Datoria sfatului popular este să 
antreneze femeile în diferite acți
uni, să dezvolte inițiativa lor crea
toare și s;o folosească în interesul 
celor ce muncesc.

GLIGA MARIA



Pentru pace și securitate colectivă în Europa
Nota guvernului sovietic adre

sată guvernelor Franței, Marii Bri
tanii și S.U.A., publicată în numărul 
de față al ziarului, reprezintă un 
nou și constructiv demers al statu
lui sovietic în favoarea slăbirii în
cordării internaționale. Bazată pe 
o analiză profundă a actualei situ
ații din Europa, Nota guvernului 
sovietic luminează încăodată calea 
spre asigurarea unei păci trainice 
și a unei reale securități pe con
tinentul nostru ; ea reflectă pe de
plin interesele și voința popoarelor 
europene.

însemnătatea noii inițiative de 
pace a U.R.S.S. este cu â.tît mai 
mare, cu cît ea are loc într-un mo
ment cînd cercurile ostile păcii 
se strădufesc cu înverșunare să 
adune asupra Europei norii răz
boiului. Opinia publică democrată 
de pretutindeni a întîmpina.t zi
lele acestea cu indignare vestea în
cheierii la Paris, sub patronajul 
S.U.A., a unor acorduri prevăzând 
reînarmarea Germaniei occidentale 
și includerea ei într-o nouă gru
pare militară închisă — „Uniunea 
vest-europeană” — precum și în 
blocul -agresiv nord-atlantic. Po
poarele, care au cunoscut experien
ța amară a celor două războaie 
mondiale, își dau seama de primej
dia ce o creează asemenea planuri. 
Ele au văzut nu odată că politica 
scindării Europei, crearea unor 
coaliții militare — și cu atît mai 
mult, .participarea la a-semenea 
coaliții a militarismului german, a 
fost în fapt o politică de pregă
tire și dezlănțuire a unor războaie 
pustiitoare. Popoarele europene nu 
vor ca acest trecut întunecat să se 
repete. Ele cer asigurarea unei rea
le securități în Europa. Tocmai a- 
cestei cerințe îi corespunde proiec
tul prezentat mai de mult de 
U.R.S.S. privitor la încheierea unui 
Tratat; general penltru securitatea 
colectivă în Europa.

Prezentînd proiectul său, guver
nul, sovietic a arătat că este în a- 
celași timp gata să examineze și 
alte propuneri în această proble
mă. Dacă cele .trei puteri occiden
tale sînt într-adevăr preocupate de 
chestiunea securității în Europa — 
așa cum obișnuiesc să afirme re
prezentanții lor — de ce n-au pre
zentat nici pînă astăzi propuneri 
proprii în chestiunea arătată ? Ș.i 
de ce au continuat, dimpotrivă, să 
acționeze pe calea creării de coali
ții militare separate — lucru ce 
contrazice flagrant interesele păcii 
și securității ? In ceea ce-1 priveș
te, guvernul sovietic reafirmă în 
nota din 23 octombrie poziția sa, 
care pornește de la faptul că nu
mai eforturile comune ale state
lor europene pot asigura securita
tea în Europa.

Năzuind spre asigurarea unei 
depline securități în Europa, po
poarele cer ca o condiție hotărî- 
toare reglementarea pașnică a pro
blemei germane, restabilirea cît 
ma.i neîntârziată a unității Germa
niei, care să acționeze ca factor de 
pace în Europa și în lume. Deose
bit de puternic a devenit în ultima 
vreme curentul în favoarea unifi
cării în însăși Germania occiden
tală. „Cererea stăruitoare de a se 
duce tratative cu Uniunea Sovie
tică în problema restabilirii unită
ții Germaniei este în condițiile ac

V. M. Molotov a primit 
pe d-na M. Smith

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
La 26 octombrie V. M. Molotov, 

prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministiu al Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., a primit 
pe d-na M. Smith, membră în se
natul S.U.A., care a sosit la Mos
cova într-o vizită neoficială. 

tuale singura speranță” — scrie 
ziarul vestberlinez „Berliner Wirt- 
schaftsblatt".

Nevoiți să țină seama de starea 
de spirit a poporului german și a 
celorlalte popoare europene, repre
zentanții țărilor occidentale decla
ră adesea că și ei ar fi, chipurile, 
adepți ai unificării Germaniei. Se 
împacă oare o asemenea afirmație 
cu recentele acorduri de la Londra 
și Paris privitoare la înarmarea 
Germaniei occidentale și includerea 
ei în grupările militare ale puteri
lor occidentale? Evident că nu. 
Toată lumea își dă seama că apli
carea acestor acorduri în baza că ro
ra urmează a se pune pe picioare o 
armată vest-germană condusă de 
foști generali hitleriști nu ar face 
decît să readucă în Europa spec
trul vechiului Wehrmacht, să reîn
vie vremurile întunecate ale stăpî- 
nirii lui Hitler, să ridice o nouă și 
cumplită amenințare împotriva vie
ții și libertății popoarelor Europei. 
O astfel de primejdie ar fi creat-o 
înfăptuirea planului ,/comunității 
defensive europene" care a eșuat, 
aceluiași pericol îi dă naștere ac
tualul plan de creare a „uniunii 
vest-europene“. A spune că o ast
fel de acțiune este compatibilă cu 
interesele creării unui stat german 
unit, democrat și iubitor de pace 
este tot una cu a afirma, de pildă, 
că între zi și noapte nu-i nici o 
deosebire. De altfel, chiar ziarul 
englez „Daily Telegraph and Mor
ning Post” — ca și alte ziare occi
dentale — a recunoscut că acordu
rile amintite „exclud orice (perspec
tivă a unificării celor două zone ale 
Gei maniei într-un viitor apropiat".

Răspunzînd năzuințelor poporu
lui german spre unitate națională, 
exprimînd interesele tuturor po
poarelor europene, Uniunea Sovie
tică face un nou efort pe linia res
tabilirii unității Germaniei. Așa 
cum se arată în actuala Notă a- 
dresată celor trei puteri occiden
tale, guvernul sovietic declară că 
este gata să examineze din nou 
propunerile privitoare la organiza
rea unor alegeri pe întreaga Ger
manie, prezentate la conferința de 
la Berlin de către Anglia și spriji
nite de către Franța și S.U.A. Fă- 
cînd această declarație, guvernul 
sovietic pornește de la faptul că 
vor fi examinate și propunerile 
corespunzătoare ale U.R.S.S. Este 
cu totul evident că, în măsura în 
caie se va porni de la recunoaș
terea că principala sarcină este u- 
niticarea pașnică a Germaniei, un 
acord în această privință este în
tru totul posibil.

O cît de sumară analiză a acor
durilor recente de la Londra și Pa
ris arată că ele contravin flagrant 
restabilirii drepturilor suverane ale 
popoiului german. Este suficient a 
arăta că aceste acorduri, ai căror 
autori se laudă cu măsuri privitoa
re la „restabilii ea suveranității" 
Germaniei occidentale, nu schimbă 
cu .nimic prevederile înrobitorului 
tratat de la Bonn care fixează ocu
pația militară a Germaniei occi
dentale pînă în anul 1998.

Cu totul alta este poziția Uniu
nii Sovietice 'în chestiunea ară
tată. U.R.S.S. propune celor trei 
puteri occidentale să examineze 
problema retragerii trupelor de 
ocupație din ambele părți ale Ger

Scopul călătoriei lui Adenauer 
la Washington

BERLIN (Agerpres). — La 26 
octombrie, în urma invitației guver
nului american, cancelarul Ger
maniei occidentale, Adenauer, a 
plecat pe bordul unui avion militar 
american spre Statele Unite.

După cum se știe, obiectivul 

maniei și să înfăptuiască această 
retragere imediat. De asemenea, în 
vederea înlătuiării oricăror temeri 
cu privire la înarmarea uneia sau 
a celeilalte părți ale Germaniei, 
Nota sovietică are în vedere toto
dată realizarea unui acord cu par
ticiparea Republicii Democrate Ger
mane și a Republicii Federale Ger
mane, referitor la efectivul, dislo
carea și armamentul poliției ger
mane de toate tipurile din Germa
nia răsăriteană și occidentală.

Noile propuneri ale U.R.S.S., ca 
și întreaga atitudine a guvernului 
sovietic în problema germană, re
prezintă un exemplu strălucit de 
îndeplinire conștiincioasă a obli
gațiilor internaționale asumate. In 
contrast cu aceasta, politica celor 
trei puteri occidentale, de reînviere 
a militarismului german, încalcă 
în mod flagrant angajamentele lu
ate de S.U.A., Anglia și Franța cu 
privire la problema germană. In a- 
celași timp, participarea Frântei “i 
Angliei la elaborarea hotărîrilor de 
la Londra și Paris contravine și 
prevederilor tratatelor frar.co-sovie- 
tic și anglo-sovietic încheiate res
pectiv în 1944 și 1942.

In legătură cu poziția puterilor 
occidentale în problema germană, 
atenția opiniei publice este atrasă 
de încă o împrejurare semnificati
vă. Pe de o parte, cele trei puteri 
occidentale se declară pentru re
ducerea înarmărilor. Pe de altă 
parte, ele elaborează în fapt mă
suri privitoare la înarmarea Ger
maniei occidentale. Cum se îm
pacă vorbele cu faptele lor ? Iată 
o întrebare la care opinia publică 
așteaptă un răspuns.

Nota guvernului sovietic din 23 
octombrie prevede un program con
cret și eficace de măsuri menite să 
creeze condițiile instaurării unei 
păci trainice și ale asigurării secu
rității pe continentul european. 
Dînd expresie voinței sale neabă
tute de pace, guvernul sovietic pro
pune în Nota adresată celor trei 
puteri occidentale convocarea în 
luna noiembrie a unei conferințe a 
miniștrilor Afacerilor Externe ai 
celor patru puteri pentru examina
rea următoarelor probleme:

1) Cu privire ia restabilirea uni
tății Germaniei pe baze pașnice și 
democratice și ținerea alegerilor li
bere în întreaga Germanie;

2) C.u privire la retragerea de pe 
teritoriu! Germaniei îăsăritene și 
al Germaniei occidentale a trupe
lor de ocupație ale celor patru puteri;

3) Cu privire la convocarea unei 
conferințe pe întreaga Europă în 
vederea examinării- problemei cre
ării unui sistem de securitate co
lectivă în Europa.

Noua propunere a U.R.S.S. expri
mă gândurile și năzuințele a sute 
de milioane de oameni, voința și 
hotărîrea tuturor popoarelor iubi
toare de pace din Europa.

Poporul romîn, profund intere
sat în restabilirea neîntârziată a 
unității Germaniei pe baze paș
nice și democratice, în asigurarea 
securității Europei pe calea efortu
rilor comune ale tuturor statelor 
europene, sprijină cu toată hotărî
rea noua propunere a U.R.S.S., cu 
conștiința deplină că ea aduce un 
aport de neprețuit cauzei păcii și 
securității internaționale.

(Din „Scînteia" nr. 3113) 

principal al vizitei lui Adenauer în 
Statele Unite este încheierea unui 
pact militar cu guvernul american 
menit să asigure guvernului de la 
Bonn o libertate aproape deplină de 
acțiune în cadrul măsurilor pen- 
tiu reînarmarea țării.

Manifestări la Moscova consacrate 
Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
U.R.S.S. găzduiește o delegație 

de oameni ai culturii din R.P.R. 
caie a sosit aci cu prilejul sărbă
toririi Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice.

La 26 octombrie, la Lectoratul 
central din Moscova al Societății 
unionale pentru răspîndirea cunoș
tințelor politice și științifice, Barbu 
Zaharescu, director adjunct al In
stitutului de istorie a partidului de 
pe lîngă Comitetul Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn, a ținut 
o conferință cu tema „Consolida

Declarațiile lui Nehru la conferința de presă 
de la Pekin

PEKIN (Agerpres). — China 
Nouă transmite:

La 26 octombrie a avut loc la Pe
kin o conferință de presă Ia care 
primul ministru a| Indiei, Nehru, a 
răspuns la numeroase întrebări, 
la conferința de presă au partici
pat peste 50 de ziariști din China, 
India, Uniunea Sovietică, țări de 
democrație popuiară și țări occi
dentale.

Primul ministru al Indiei a vor
bit despre relațiile de prietenie 
dintre China și India. „India, — a 
spus el — dorește fierbinte ca pa
cea să fie menținută și întărită. In 
timpul vizitei mele în China mi-am 
putut da seama că și China do
rește acest lucru. Există multiple 
căi de colaborare care să ducă la 
realizarea acestui țel".

. „Am constatat de asemenea roii 
este necesar din mai multe puncte 
de vedere și mai ales din punctul 
de vedere al păcii mondiale, ca 
R.P. Chineză să facă parte din 
Organizația Națiunilor Unite" — a 
spus Nehru.

Răspunzînd unei întrebări referi
toare la cele cinci principii ale 
coexistenței pașnice, Nehru a spus 
că „cele cinci principii sînt exce
lente", iar problema care se pune 
este aceea a aplicării lor.

„In primul rînd ar trebui ca ță
rile să stabilească între ele relații 
directe, adică să fie înlăturate ba
rierele care le despart".

Peste 2700 soldați și ofițeri ciankaișiști s-au predat 
Armatei Populare de eliberare a R. P. Chineze

PEKIN (Agerpres). — Cores
pondentul din Ku.nmin al agenției 
China Nouă anunță că din primă
vara anului trecut, peste 2.700 de 
ofițeri și soldați ai trupelor cian- 
kaișiste, care au fugit în Birma-

Greva
LONDRA (Agerpres). — Greva 

muncitorilor portuari din Marea 
Britanie continuă, în ciuda încer
cărilor autorităților de a-i determi
na pe greviști să reia lucrul. Po
trivit agenției Reuter, în prezent, 
în docurile și pe șantierele navale 
din cele opt porturi cuprinse de 
grevă au fost imobilizate peste 440 
diferite vase.

încercările guvernului englez de 
a rezolva situația îndreptînd vasele

docherilor

Succese ale partidelor progresiste din Italia 
în alegerile municipale parțiale

ROMA (Agerpres).
Ziarul „Unita" relatează că par

tidele progresiste din Italia au ob
ținut mari succese în alegerile mu
nicipale parțiale.

La Cava de'Tirreni (provincia 
Salermo) în alegerile pentru un 
loc în Consiliul provincial candida
tul partidelor comunist și socialist 
a obținut 9.497 voturi. (Aceste par
tide au obținut în alegerile par
lamentare din anul 1953 — 7.832 

rea regimului democrat-popular în 
Romînia”.

După conferință, la care a asis
tat un public numeros, a fost pre
zentat un film documentar despre 
Romînia.

Lunii Prieteniei Romîno-Sovieti
ce i-a fost consacrată și reuniunea 
care a avut loc în aceeași zi la. 
Biblioteca unională de stat pentru 
literatură străină. Asistența a salu
tat cu căldură pe dramaturgul ro
mîn Aurel Baranga, laureat il 
Premiului de Stat, care a voi bit 
despre literatura română contem
porană.

Nehru a spus că conferința de la 
Geneva reprezintă un exemplu 
excelent de felul în care reprezen
tanți ai unor puncte de vedere di
ferite întruniți în cadrul unei con. 
ferințe au ajuns la o înțelegere. 
Pactul S.E.A.T.O. — a spus Ne
hru — stă în calea soluționării di
vergențelor pe calea tratativelor 
„contribuind la agravarea încordă
rii internaționale".

In ceea ce privește soluționarea., 
pașnică a problemei coreene, Ne
hru a spus : „Primul pas care tre
buie făcut -este de a se continua 
conferința de la Geneva asupra 
problemei coreene, adică de a nu 
considera ca închisă această pro
blemă, ea rămînînd încă supusă 
discuțiilor".

Nehru- a declarat că puterile care 
au participat la conferința de la 
Colombo au căzut de acord asupra 
ținerii unei conferințe a țărilor din 
Asia și Aîrica, pentru a contribui la. 
pacea și înțelegerea reciprocă și că 
actualmente se discută amănuntele 
în legătură cu convocarea acestei 
conferințe.

Răspunzînd întrebărilor cu pri
vire la Indochina, Nehru a decla
rat că comisia internațională de- 
supraveghere și control funcțio
nează cît se poate de bine.

Nehru a declarat: „Președintele 
Ho Și Min mi-a făcut o puternică 
impresie nu numai ca luptător 
pentru pace ci și ca o persoană ex
trem de prietenoasă".

nia în urma eliberării provinciei 
Iunnan, s-au predat unităților de 
frontieră ale Armatei Populare de 
Eliberare a R. P. Chineze din a- 
ceastă provincie.

englezi
care au rămas nedescărcate în por
turi britanice spire porturile altor 
țări, au dat greș. Docherii portului 
Anvers au refuzat să descarce va
sele îndreptate spre acest port. 
După cum anunță agenția A.D.N.,. 
și docherii din porturile Bremen, 
Bremenhaven și Nordenhain (Ger
mania occidentală), sprijinind gre
va docherilor englezi, au refuzat 
să fie folosiți ca spărgători de 
grevă.

voturi).
Partidele progresiste au înregis

trat de asemenea succese în ale
gerile pentru Consiliul municipal 
al orașului Partanna (provincia 
Trapani). La San-Cataldo , (provin
cia Caltaniissetta) partidul demo- 
crat-creștin a obținut 4.589 voturi 
față de 5.599 obținute în anul 1953, 
iar partidul comunist și partidul 
socialist au obținut 3.389 voturi față 
de 2.789 voturi în anul 1953.
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