
Țărani muncitori!
Predarea la timp a cotelor către 

stat este o chestiune de onoare, o 
manifestare a conștiinței patriotice 
a fiecărui producător agricol.
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Toate forțele pentru executarea 
arăturilor adinei de toamnă

In raionul nostru s-a încheiat de 
curînd una din cele mai importan
te etape, hotărîtoare în lupta pen
tru un belșug de recolte în anul 
viitor: însămînțările culturilor de 
toamnă. Oamenii muncii din agri
cultură, mobilizați de sfaturile 
populare și organizațiile de bază, 
au desfășurat o muncă plină de 
însuflețire, folosind toate posibilită
țile existente pentru a efectua lucră
rile din campania de însămînțări la 
timp și în bune condițiuni agro
tehnice.

In momentul de față toate for
țele trebuiesc mobilizate pentru 
realizarea planului la arăturile a- 
dînci de toamnă. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît experiența anilor 
trecuți ne-a dovedit cu prisosință 
că, obținerea unor recolte bogate 
la culturile ce se însămînțează în 
primăvară este condiționată în cea 
mai mare măsură de cultivarea a- 
cestora în terenuri arate adînc din 
toamnă și îngrășate.

Cît de ' importantă este această 
lucrare, ne arată însăși faptele. 
Țăranul muncitor Josan Ion Vasi- 
escu din satul Drîmbar a recoltat 
în acest an o producție medie de 
22.000 kg. cartofi la ha. Cheia a- 
cestui rezultat frumos este tocmai 
pregătirea temeinică a terenului 
încă din toamnă. După ce mai în- 
tîi a îngrășat terenul cu gunoi, el 
a făcut o arătură adîncă de aproxi
mativ 20 cm. In felul acesta au 
procedat și alți numeroși țărani 
muncitori din raion, ca Barbu Ion 
din Oarda de Jos, Jurca Silviu din 
Sîntimbru, care în acest an au re
coltat în medie peste 3.000 kg. 
boabe porumb la hectar. Rezultate 
cu mult mai mari au fost obținuie 
de gospodăriile colective și îhto- 
vărășirile agricole din raion, care 
în multe cazuri au întrecut cifra de 
4.000 kg. porumb la hectar. In a- 

£ elași timp, acei țărani muncitori 
are n-au acordat atenția cuvenită 

acestei importante lucrări, au obți
nut producții mici la hectar.

Arătura adîncă de toamnă, atunci 
cînd se face în condițiile indicate 

o de regulile agrotehnice, adică la 
adîncimea de 20—22 cm. pentru 
terenurile ce se însămînțează cu 
păioase și de 20—25 cm. pentru 
terenurile ce se însămînțează cu 
porumb, cartofi, 'legume, sfeclă de 
zahăr etc., asigură o sporire a re
coltei de 20—40% la hectar. A- 
cest spor se datorește faptului că 
prin executarea arăturii adînci te
renul se afînează, ușurînd pătrun
derea și înmagazinarea apei pro
venite din ploi și topirea zăpezii, 
se distrug buruienile și insectele 
dăunătoare, iar arătura prin în- 
’heț și dezgheț se mărunțește. Te

iul arat bine în toamnă, în pri
măvară nu se mai ară, însămînță
rile de primăvară făcîndu-se în ur
ma lucrării pămîntuiui la suprafa
ță cu cultivatorul, prășitoarea me
canică sau cu grapa.

Convingîndu-se din proprie ex
periență, numeroși țărani muncitori 
cu gospodării individuale, colecti
viștii și întovărășiții din raion au 
efectuat arături adînci pe suprafe
țe însemnate de teren, astfel că 
din suprafața planificată s-a reali

zat pînă în prezent un procent de 
peste 66%. In comunele Bărăbanț, 
Oarda de Jos și altele planul ară
turilor adînci a fost îndeplinit de 
mulți țărani muncitori, astfel că a- 
ceste comune sînt fruntașe pe ra
ion. Rezultate bune au fost dobîn- 
dite și de unele gospodării colecti
ve, ca Oiejdea, Țelna etc.

Trebuie spus însă, că într-un 
mare număr de comune și sate 
sfaturile populare, organizațiile de 
bază și tehnicienii agricoli au do
vedit o nepăsare condamnabilă fa
ță de această problemă, ceea ce a 
făcut ca suprafețe însemnate de te
ren să rămînă nearate. Țăranii 
muncitori au fost lipsiți în multe 
cazuri de îndrumările necesare ale 
acestora. Căminele culturale au 
scăpat din cîmpul lor de activita
te ținerea de conferințe în fața ță
ranilor muncitori pe această temă.

In comuna Mihalț, de pildă, pla
nul arăturilor adînci de toamnă a 
fost îndeplinit abia în proporție de 
40%. Această serioasă rămînere în 
urmă, comitetul executiv al sfatu
lui popular din comună (președinte 
Moldovan Gh.) n-o poate justifica 
cu nimic de cît cu lipsă de interes 
dovedită, deoarece posibilitățile 
sînt așa de mari tncît toate arătu
rile puteau fi terminate. Lipsuri 
grave în această problemă se ma
nifestă și la Alba-Iulia. Comitetul 
executiv al sfatului popular oraș 
(președinte Stoia Pavel) a îngă
duit tehnicianului secției agricole, 
Simescu Mircea, să înlocuiască 
munca de teren cu cea de birou și 
în multe cazuri să se îndeletniceas
că cu eliberarea de bonuri de mă- 
ciniș. E limpede de ce planul ară
turilor a fost realizat abia 50%. 
De la data de 10 la 17 noiembrie 
în Alba-Iulia nu s-a arat nici un 
hectar. Mult; rămasteîn urmă cu ară
turile adînci sînt. și comunele Sîn
timbru, Berghin, Hăpria, Cricâu, 
Galda de Jos și altele. Apoi tre
buie urgentată efectuarea arături
lor adînci și în unele gospodării 
colective, ca cele din Cistei, Obre- 
ja și unele întovărășiri agricole din 
raion. S.M.T.-ul Alba are datoria 
să lichideze din rădăcini lipsurile 
ce le mai are și să grăbească cu 
toate posibilitățile efectuarea ară
turilor adînci.

Timpul care a mai rămas pentru 
terminarea arăturilor trebuie folo
sit din plin. Comitetele executive 
ale sfaturilor populare, organizații
le de bază și tehnicienii agricoli 
să se simtă mobilizați în vederea 
îndeplinirii planului de arături. A- 
gitatorii, activul fără de partid, ti
neretul și femeile, precum și frun
tașii recoltelor bogate trebuie să 
fie permanent în mijlocul țăranilor 
muncitori să le arate, pe baza 
exemplelor locale, că efectuarea ară
turilor adînci constituie un impor
tant mijloc de sporire a producției 
agricole. De asemenea, la căminele 
culturale trebuiesc ținute regulat 
conferințe pe această temă.

Oameni ai muncii de pe ogoare
le raionului nostru 1 Depuneți toa
te forțele pentru grăbirea și termi
narea arăturilor adînci, asigurînd 
în felul acesta o creștere simțitoa
re a producției agricole ! v

Răspunsul guvernului R. P. R.
la nota guvernului U. R. S. S. privitoare 
la convocarea unei Conferințe europene

Guvernul Republicii Populare Romîne confirmă 
primirea notei guvernului Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste referitor la convocarea în ziua de 
29 noiembrie la Moscova sau Paris a unei Confe
rințe europene cu privire la crearea unui sistem de 
securitate colectivă în Europa.

Guvernul Republicii Populare Romîne împărtă
șește punctul de vedere al guvernului sovietic asu
pra pericolului serios care se creează în Europa ca 
urmare a semnării acordurilor de la Londra și Pa
ris cu privire la militarizarea Germaniei, crearea 
unor forțe armate ale Germaniei occidentale și a- 
tragerea Germaniei occidentale în grupările mili
tare ale unor state, ca Uniunea vest-europeană, pre
cum și Blocul Atlanticului de Nord.

Punerea în practică a acestor acorduri potrivnice 
intereselor păcii în întreaga lume, intereselor tutu
ror popoarelor Europei, inclusiv poporul german, va 
avea ca rezultat inevitabil înrăutățirea relațiilor în
tre statele europene, intensificarea goanei înarmă
rilor și creșterea primejdiei unui nou război aducă
tor de noi vărsări de sînge și distrugeri de valori 
materiale și culturale.

In cursul ultimilor 4 decenii, Romînia a suferit 
de două ori consecințele dezastruoase ale formă
rii de blocuri agresive în Europa și ale politicii de 
cotropire a militarismului german.

De aceea, guvernul R.P.R. consideră problema 
apărării păcii și a asigurării securității colective în 
Europa ca o problemă de interes vital pentru po
porul romîn, ca și pentru celelalte popoare ale 
Europei.

Guvernul R.P.R. este în totul de acord cu guver
nul U.R.S.S., că pentru a preîntîmpina înrăutăți
rea situației în Europa și creșterea pericolului de 
război, trebuie luate toate măsurile necesare în ve
derea stabilirii unui sistem de securitate colectivă 
în Europa, sistem care să țină seama de interesele 
legitime ale tuturor statelor Europei, mari și mici, 
și la care să participe toate statele europene, indi
ferent de regimul lor social și de stat.

In consecință guvernul R.P.R. declară că este 
gata să participe la conferința în problema creării 
unui sistem de securitate colectivă în Europa, a că
rei convocare neîntîrziată este propusă în nota gu
vernului sovietic, la care să ia parte toate statele 
europene care doresc aceasta, precum și Statele 
Unite ale Americii, și consideră de dorit ca la a- 
ceastă conferință Republica Populară Chineză să-și 
trimită observatorul său.

Guvernul Republicii Populare Romîne este de 
acord ca sus-menționata conferință să aibă loc Ia 
29 noiembrie la Moscova sau Paris.

București, 15 noiembrie 1954

(pin cuprinsut raionutui nostru

In clișeu : Muncitorii Turean Cornel și Marcu Ion de la fabrica „Si- 
mion Bărnuțiu" la locurile lor de muncă.

Roadele inițiativei
Colectivul de muncitori ai! fa

bricii „Simion Bărnuțiu" a dovedit 
în numai cîteva zile că mașinile 
pot produce mai mult dacă există 
o preocupare mai serioasă din par
tea celor care muncesc la aceste 
mașini.

Astfel, tovarășele Popa Maria I. 
și Hațegan Ludovica de fa secția 
de richtuit, acordînd toată aten
ția îngrijirii mașinilor și aplicînd

Comună fruntașă la arăturile adînci de toamnă
Comuna Bărăbanț, comună frun

tașă la însămînțări, a obținut suc
cese însemnate și în executarea a- 
răturilor adînci de toamnă.

Convinși că această lucrare a- 
grotehnică are un rol de mare în
semnătate în asigurarea recoltei 
tiegate în anul viitor, țăranii mun

inițiativa comuniștilor de la uzine
le „I.C. Frimu" Sinaia, au reușit 
ca în primele 15 zile ale lunii cu
rente să execute cu 54 perechi în
călțăminte mai mult ca pe ultimele 
15 zile din luna octombrie.

Același lucru 1-aiu dovedit și to
varășii Turean Cornel și Marcu 
Ion care, după aplicarea inițiativei 
au reușit să dea mai mult cu 1653 
perechi încălțăminte.

citori din această comună au exe
cutat pînă la 17 noiembrie planul 
de arături adînci de toamnă în pro
porție de 95%. Pentru asigurarea 
unei producții sporite la hectar, ei 
au transportat pe cîmp și au în
gropat sub brazde peste 2.400 tone 
gunoi de grajd.

In contul anului viitor
Colectivul de muncă din stația 

C.F.R. Teiuș raportează zi de zi 
despre noi victorii dobîndite în 
lupta pentru îndeplinirea și depă
șirea planului.

In luna octombrie, de pildă, sar
cinile de plan au fost îndeplinite în 
proporție de 100,2%. In urma re
zultatelor frumoase obținute lună 
de lună, acest colectiv a reușit 
să-și îndeplinească sarcinile anu
ale de plan, astfel că acum lucrea
ză în contul anului viitor.

Comuniști ca Sălcudean Vasile, 
Cătană Cornel, Litu Filip, Mădă- 
ran Ion, Pădurean Iacob și alții, 
s-au situat în fruntea luptei pentru 
îndeplinirea planului pe anul 1954.

D. CARAMAN 
corespondent

Pregătiri pentru iernatul 
animalelor

In gospodăria de stat din Galda 
de Jos, pregătirile pentru iarnă 
sînt înaintate. Pînă acum au 
fost insilozate peste 270 tone sfe
clă furajeră și s-a pregătit și in- 
silozat peste 150 tone de nutreț 
murat. De asemenea, din produc
ție proprie s-a asigurat și concen
tratele necesare ca porumb, orz și 
ovăz, iar pentru sectorul porcin au 
fost aduse șroturile necesare.

In vederea asigurării de condi1- 
ții cît mai bune de cazare a ani
malelor, au fost reparate din timp 
adăposturile, făcîndu-isie Reparații 
de zidărie, uși, ferestre, dușumele, 
ele., atît la grajdurile pentru bo
vine și cabaline, cît și la materni
tățile pentru scroafele gestante și 
cu purcei. Pentru a se asigura apa 
necesară Ia sectorul porcin, aU 
fost construite 2 fîntîni cu tuburi 
de ciment.



MATERIALE PENTRU CONGRESUL AL II-LEA AL PARTIDULUI

Pregătirea adunărilor de partid
Proiectul Statutului modificat al 

partidului stabilește la ultimul ali
niat al art. 55 obligația ca orga
nizațiile de bază să țină adunarea 
generală, care este organul supe
rior al organizației de bază — cel 
puțin odată pe tună. Aplicarea a- 
cestei prevederi va duce nemijlocit 
la activizarea membrilor de partid 
și la întărirea spiritului lor de dis
ciplină și organizare.

Trebuie să arăt însă, că în orga
nizația noastră de bază sarcina 
convocării regulate a adunării or
ganizației de bază a fost nesocotită 
de către tovarășul Gherman Gh., 
secretarul organizației de bază. 
Din această cauză, încă din luna 
septembrie, noi n-am mai avut 
nici 'o adunare generală ordina
ră, decît numai adunarea extraor
dinară în care am dezbătut proiec
tul Statutului modificat al P.M.R.

De menționat este faptul că și 
atunci cînd adunările organizației 
de bază se_ țineau totuși mai regu
lat, ele nu erau temeinic pregă
tite. Tovarășul Albu Gh., care era 
secretarul organizației de bază în 
ace! timp, a neglijat tocmai aceas
tă chestiune esențială. De cele mai 
multe ori rapoartele au fost întoc
mite fără o cercetare minuțioasă a 
problemei respective, iar din cauză că

De acord cu propunerea tovarășului Burianov Victor
In numărul 261 din 8 octombrie 

a. c. al ziarului „Steaua Roșie” a 
fost publicată scrisoarea tov. Bu
rianov Victor, secretarul organiza
ției de bază de la Depoul C.F.R. 
Teiuș, întitulată : „Controlul înde
plinirii hotărîrilor — chezășia suc
ceselor”. In această scrisoare tor. 
Burianov propune ca în capitolele 
V, VI și VII ale proiectului Statu
tului modificat al P.M.R. să se in
troducă paragrafe care să oblige 
organele și organizațiile de partid 
să instituie un control sever asupra 
îndeplinirii hotărîrilor. Eu sînt de 
acord cu această propunere. însă
și munca organizației noastre de 
bază a dovedit în nenumărate rîn- 
duri că atunci cînd biroul a insti
tuit controlul asupra îndeplinirii 
unei hotărîri, roadele n-au întîr- 
ziat să se arate. Astfel, în una din 
adunările organizației s-a luat ho-

sarcină de seamă
comuniștii n-au fost anunțați din 
vreme, să cunoască problemele ce 
urmau să fie luate în discuție, a- 
ceștia nu se puteau pregăti pentru 
a contribui la luarea celor mal 
juste măsuri de către adunare.

Deși mai mul ți membri de partid, 
printre care tovarășii Cîmpeanu D., 
Iosa Petru și alții, intensificînd în
trecerea socialistă, au devenit 
fruntași în producție, totuși din 
cauză că organizația de bază nu 
s-a preocupat de educarea tuturor 
membrilor de partid, mai sînt unii 
membri de partid, ca de pildă, to
varășii Filipescu Chiprian, Vană 
Viorica și Nicolaescu Constantin, 
care nu se străduiesc îndeajuns să 
devină fruntași. Ținînd seamă de 
faptul că adunările de partid repre
zintă o importantă școală de edu
cație comunistă, propun ca la sfîr- 
șitul art. 59 să se adauge că „bi
roul organizației de bază este obli
gat să pună un accent deosebit pe 
temeinica pregătire și desfășurare 
a adunărilor generale a organiza
ției, cît și pe convocarea lor regu
lată, antrenînd la pregătirea aces
tora un număr tot mai mare de 
membri de partid”.

VOLONCIU ION
membru în organizația de bază 
a întreprinderii „Horia” Alba-Iulia 

tărîrea ca membri de partid să-și 
intensifice munca în scopul reali
zării planului de încasări de impo
zite, depuneri C.E.C., etc. Membri 
biroului organizației de bază au 
exercitat un control permanent 
asupra felului în care membri de 
partid îndeplinesc această hotărî- 
re. Ca urmare, planul de încasări 
și depuneri nu numai că a fost în 
deplinii, ci a fost și depășit. I..a 
fel s-a procedat și în alte domenii 
ale muncii, cum ar fi îndeplinirea 
sarcinilor pe linie de sindicat, de 
tineret, etc. Iată pentru ce eu 
consider că propunerea tovarășului 
Burianov V. este bine venită și 
introducerea ei în Statut va duce 
la întărirea muncii în organizațiile 
de bază.

COMĂNICI GH.
membru în biroul org. de bază 
de la B.R.P.R. — Alba-Iulia

Mai mult ajutor 
organizațiilor sindicale

Sindicatele reprezintă principala 
curea de transmisie între partid și 
masele largi de oameni ai muncii. 
Din păcate însă, mai există organi
zații de bază care consideră sindi- 
cațul ca pe o organizație fața de 
care nu au nici o obligație.

La întreprinderea noastră, de 
pildă, sînt prea puțini comuniști în 
comitetul de întreprindere, iar orga
nizația de bază acordă o prea mi
că atenție muncii sindicale. De a- 
ceea, în diferite domenii, munca nu 
se desfășoară 'satisfăcător. Astfel în
trecerea socialistă merge slab și 
cuprinde puțini salariați, fruntașii 
nu sînt popularizați și stimulați, 
iar cele 5 brigăzi de bună deservire, 
care funcționează după metoda 
Ivan Corovchin nu dau rezultate.

Slăbiciuni serioase a dovedit co
mitetul de întreprindere și în urmă
rirea felului în care sînt aplicate 
prevederile contractului colectiv. 
Astfel, mulți lucrători nici nu cu
nosc prevederile acestui contract 
din cauză că n-a fost multiplicat la 
timp, iar o seamă de sarcini din 
domeniul social cultural au ră
mas doar înscrise pe hîrtie.

Cu totul alta ar fi situația dacă 
organizația de bază ar exercita un 
control amănunțit și ar îndruma zi 
de zi comitetul de întreprindere 
pentru a-și lichida lipsurile, în loc 
să se mulțumească numai cu pri
mirea de rapoarte, care și acestea 
de cele mai multe ori n-au fost a- 
nalizate temeinic. Consider de a- 
ceea că proiectul Statutului modi
ficat al P.M.R. ar trebui să aibă un 
articol care să stabilească obliga
ția organizațiilor de partid de a 
asigura conducerea, îndrumarea și 
controlul sistematic al activității 
sindicatelor.

BUȘ ION
membru al comitetului de între
prindere de la O.C.L. „Alimentara”

Propunere
Tov. Szekely Maria — Alba-Iulia 

propune ca în art. 2, ultima parte 
a aliniatului c, să se formuleze ast
fel : „Atitudinea pasivă și formală 
a membrilor de partid față de ho
tărîrile partidului este incompati
bilă cu rămînerea în rîndurile par
tidului”.

Lipsurile în munca de colectare 
trebuiesc lichidate

In comuna Berghin, din cauza 
slabei organizări a muncii, colec
tările se desfășoară într-un mod 
nesatisfăcător. Pînă la data de 16 
noiembrie planul colectărilor a 
fost realizat abia în proporție de 
35% la porumb, 50% la cartofi, 
47»/o la floarea soarelui și 22% la 
ceapă.

Principalele lipsuri care au dus 
la această situație pornesc tocmai 
de la faptul că pentru comitetul 
executiv al sfatului > popullar co
munal, problema organizării mun
cii de colectări n-a constituit de 
loc o preocupare permanentă. In 
timp ce în alte comune din raion 
au fost organizate convoaie, în 
comuna Berghin țăranii muncitori 
nici cel puțin n-au fost îndrumați 
spre a-și preda cotele. De aseme
nea, timp îndelungat această im
portantă sarcină a fost, pur și sim
plu, lăsată pe seama colectorului.

Este adevărat că președintele 
comitetului executiv, tov. Crișan 
Clement, este de puțin timp în co
mună, dar ce au făcut tovarășii 
mai vechi din comitetul executiv 
spre a-1 ajuta în rezolvarea proble
melor ? Care a fost ajutorul secre
tarului sfatului popular, Filus An
ton ? Se poate afirma cu toată ho- 
tărîrea că nimeni nu i.-a dat nici 
un ajutor. Tovarășul Filus Anton 
nu numai că nu l-a ajutat, dar 
chiar el a fost acela care a dat do
vadă de lipsuri grave în această 
problemă. Nu rare au fost cazurile 
cînd tov. secretar s-a ocupat de 
nunți, petreceri etc., în lo.c să se 
ocupe de intensificarea colectărilor

Nesatisfăcător a muncit și orga
nizația de bază în această proble
mă. însuși secretarul organizației 
de bază, tov. Cosma Ion, nu înțe
lege importanța predării cotelor 
către stat. Acest lucru reiese lim
pede din faptul că membrii de par
tid n-au fost mobilizați spre a du
ce muncă în rîndul țăranilor mun
citori. In această comună agitato

Reînoiți abonamentele la ziare și reviste pentru anul 1955.
Abonamentele se primesc la toate oficiile poștale, factori poștali și 

difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții.

rii n-au fost instruiți de mult 
timp, din care cauză aceștia nu 
duc nici o muncă.

Slabul control al comitetului 
executiv asupra felullui cum se 
desfășoară munca de colectări, a 
dus la situația ca în munca colec
torului Delcu Nicolae să existe o 
serie de lipsuri. Nefiind controlat, 
acesta a tolerat pe unii -chiaburi ca 
Teiușan Ion, și Rusan Cornel să 
tărăgăneze de pe o zi pe alta pre
darea cotelor. Apoi însuși referen
tul agricol al sfatului, Cîmpeanu 
Septimiu, îngreunează desfășura
rea colectărilor, deoarece nu face 
descărcarea cotelor în registru, din 
care cauză nu se poate urmări acei 
ce nu și-au predat cotele. Nu este 
mai puțin adevărat că nici unii în
vățători din comună, ca Sîrbu Tra
ian și Oțco Francisc nu dau aju
torul cuvenit organelor locale.

Față de această situație se im
pune luarea celor mai corespunză
toare măsuri, ca în scurt timp co
muna Berghin să-și îndeplinească 
planul colectărilor deoarece are 
toate condițiile.

★
In ultimul timp în comunele 

Gal'da de Jos și Benic ritmul co
lectărilor s-a intensificat. Nume
roși deputați, ca Trif Gheorghe, 
Rusan Rozalia, Păcurar Aurel din 
Galda de Jos, Sava Lucreția, Pas- 
cu Ion și alții din Benic, au des
fășurat o muncă susținută în mij
locul țăranilor ,‘muncitori, convin- 
gîndu-i să-și predea cotele. Sînt însă 
și unii deputați, ca Păcursir Iuliu, 
Tamaș Arpad, Trif Simion, Moiseș
M., din Galda de Jos, Preja Ion, 
Dărămuș D., Cădan Traian, Hulea 
Partenie, Sava Ionuț și alții din 
ccmuna Benic, care nu desfășoară 
nici o activitate pentru îndeplini
rea planului la colectări. De ase
menea sînt și unii referenți ai sfa
tului popular din Benic, ca Truța
I. și Pascu M., care însuși ei nu 
și-au predat cotele.

Fiecărui comunist o sarcină concretă
Pentru un membru de partid — 

se arată în proiectul Statutului mo
dificat — nu este suficient să se 
declare de acord'cu hotărîrile par
tidului. Orice membru de partid 
este obligat să lupte pentru înfăp
tuirea acestor hotărîri. Atitudinea 
pasivă și formală a membrilor de 
partid față de hotărîrile partidului 
slăbește capacitatea de luptă a 
partidului și împiedică realizarea 
politicii sale.

Intensificarea activității comu
niștilor, antrenarea fiecărui co
munist la munca organizației de 
bază, se poate realiza, în primul 
rînd, prin repartizarea de sarcini 
concrete fiecărui membru și can
didat, deoarece îndeplinirea aces
tora, dezvoltă simțul de răspun
dere al comuniștilor față de înda
toririle ce le revin în calitate de 
membri de partid, le lărgesc ori
zontul ‘lor politic.

Organizațiile de bază de la în
treprinderea „Ardealul”, C.F.R. 
Coșlariu, din G.A.C. Țelna și al
tele se preocupă cu seriozitate de 
repartizarea de sarcini, fiecărui co
munist. O mare parte a comuniș
tilor au sarcini permanente din 
parțea organizației de bază. Așa 
de pildă, unii sînt propagandiști, a- 
gitatori, responsabili, ai gazetelor 
i'e perete etc. Alți comuniști mun

cesc în organizațiile de masă —• 
sindicat, U.T.M., A.R.L.U.S., comi
tetul de luptă pentru pace etc. — 
unde au fost aleși în diferite func
ții de răspundere. Un număr de 
comuniști au primit din partea bi
roului organizației de bază diferite 
însărcinări în producție în vederea 
înfăptuirii hotărârilor partidului.

In ceea ce privește problema ac
tivizării membrilor de '-partid- în 
viața organizației de bază, mai 
există încă o serie de lipsuri. Ne- 
înțelegînd că rezolvarea probleme
lor locale depind în primul rînd de 
munca desfășurată de comuniști, 
de rolul pe care-1 joacă organiza
ția de bază- în mobilizarea mase
lor la rezolvarea acestor probleme, 
birourile organizațiilor de bază 
de 'la Atelierul C.F.R. Alba-Iulia, 
fabrica „Sîntimbru”, satuî Micești 
și altele nu încredințează sarcini 
concrete tuturor comuniștilor. A- 
ceasta împinge pe membrii de 
partid la inactivitate, <la lipsă de 
răspundere față de sarcinile pe 
care organizația de bază le are de 
rezolvat. Prin aceasta se slăbește ro
lul conducător și capacitatea de lup
tă a organizației de partid. Din 
cauză că biroul organizației de ba
ză din satul Benic (secretar tov. 
Crișan E.) n-a încredințat mem
brilor de partid sarcini concrete, de 

înfăptuirea cărora să răspundă în 
fața organizației, a făcut ca aceș
tia să nu se afle în fruntea luptei 
pentru răspîndirea metodelor a- 
grotehnice înaintate, pentru spori
rea producției agricole vegetale și 
animale, pentru transformarea so- 
cialistă a agriculturii. De aseme
nea membri de partid n-au mobi
lizat țăranii muncitori din sat să 
predea cotele obligatorii față de stat.

Lipsuri serioase se manifestă și 
în activitatea organizației de bază 
din G.A.C. Cistei (secretar tov. 
Man Aurel). Aci organizația de 

t bază nu ține seamă de faptul că 
principala ei sarcină este mobili
zarea comuniștilor în vederea spo
ririi producției agricole, a întăririi 
economico-organizatorice a gospo
dăriei colective, din care cauză nu 
a luat măsuri din timp pentru asi
gurarea lucrărilor în campania a- 
gricolă de toamnă. Aceasta a fă
cut ca, culesul porumbului și scoa
terea cartofilor din pămînt să fie 
făcute cu mare întîrziere, iar în 
problema însămînțărilor să fie lip
suri.

Grav este și faptul că organizația 
de bază stă pasivă față de lipsu
rile unor membri de partid, cum 
este, de pildă, tov. Do-bîrtă AAihai, 
președintele gospodăriei, care a 
mers pînă la încălcarea Statutu
lui model al gospodăriei colective, 
fără să fie tras la răspundere de 

organizația de bază. însuși secre
tarul organizației de bază nu este 
exemplu de urmat, deoarece ade
seori este în stare de ebrietate și 
nici nu participă regulat la muncă 
în cadrul gospodăriei.

In organizațiile de bază de la 
I.C.C.F.H., Tribunal, comuna Ighiu 
și altele, în timp ce unor membri 
de partid li se încredințează mai 
multe sarcini, altora nu li se re
partizează nici o sarcină, ceea ce 
face ca nu toți membri de partid 
să se preocupe de viața de partid.

De mai mult timp în activitatea 
organizației de bază din comuna 
Teiuș, dăinuie serioase lipsuri. A- 
dunările organizației de bază nu 
s-au ținut de mai multe luni, iar 
membrii de partid n-au primit ni- 
cio sarcină de partid. Atît secre
tarul organizației de bază, tovară
șul Laurean Gavril, cît și tovarășii 
Pap Bela, Zelencov Elena, Kustoș 
Alexandru și Nagy Rozalia,, mem
brii în biroul organizației, se com
plac în starea de neactivitate a or
ganizației de bază și nu au preo
cupare pentru intensificarea ac
tivității membrilor de partid. Din 
această cauză membrii de partid 
și chiar biroul organizației de 
bază n-au dat sprijin efectiv în 
munca ce a desfășurat-o sfatul 
popular comunal pentru colectarea 
produselor agricole și pentru ter

minarea în bune condițiuni a însă
mînțărilor. Deși instructorul Co
mitetului raional de partid Nis 
Aurel, a stat mai mult timp 
în comuna Teiuș, nu s-a sezisat de 
faptul că organizația de bază nu 
desfășoară muncă politică pentru 
colectări și însămînțări.

Birourile organizațiilor de bază au 
datoria să urmărească prin exerci
tarea unui contrai permanent dez
voltarea simțului de răspundere a! 
comuniștilor, organizarea mai justă 
a îndeplinirii sarcinilor și lichida
rea lipsurilor ce se manifestă în 
această direcție.

Un loc important în activizarea 
membrilor și candidaților de par
tid în educarea lor politică îl au 
adunările de partid, precum și 
munca pentru ridicarea nivelului 
lor politic și ideologic. De aceea 
organizațiile de bază au datoria de 
a se preocupa pentru ridicarea 1 
velului adunărilor organizației ue 
bază și de desfășurarea în bune 
condițiuni a învățămîntului de par
tid.

îndeplinirea conștiincioasă a 
îndatoririlor prevăzute în proiectul 
Statutului modificat, al P.M.R., par
ticiparea activă a fiecărui comunist 
la munca de partid, asigură înde
plinirea cu succes a sarcinilor pe 
care ie ridică opera de construire 
a socialismului în patria noastră.

F. D.



HOTÂRlREA
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne 

și a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
cu privire la îmbunătățirea aprovizionării cu material lemnos a țărănimii muncitoare

Consiliul de Miniștri al Republicii Popu- 
laie Romîne și Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, analizînd situa
ția aprovizionării țăranilor muncitori cu ma
terial lemnos pentru satisfacerea nevoilor lor 
gospodărești, constată că volumul de mate
rial lemnos și de alte materiale de construc
ții ce s-au dat țărănimii muncitoare pentru 
nevoile gospodărești au crescut din an în an.

Față de sarcinile ce decurg din proiectul 
de Directive ale Congresului al II-lea al 
P.M.R. pentru dezvoltarea agriculturii în 
următorii 2—3 ani, aprovizionarea țărănimii 
muncitoare cu material lemnos necesar con
strucțiilor gospodărești ale colectiviștilor, 
întovărășiților și țăranilor muncitori cu gos
podării agricole individuale este încă nesa
tisfăcătoare.

In vederea sprijinirii țărănimii muncitoare 
pentru obținerea de recolte cît mai mari și 
pentru dezvoltarea creșterii animalelor este 
necesar a se da țărănimii muncitoare posi
bilitatea de a-și procura material lemnos 
pentru construcții gospodărești; o mai mare 
grijă trebuie acordată tinerilor căsătoriți de 
la sate (însurăței) pentru întemeierea de 
gospodării. De asemenea, trebuie create re
surse locale de material lemnos, necesar lu
ci arilor de interes obștesc al comunelor.

In scopul acesta este necesr ca unele din 
acele păduri sau parcele de păduri — tre
cute în patrimoniul statului după 1948 — 
din regiunile de șes și de dealuri, care prin 
structura și poziția lor nu constituie masive 
păduroase de importanță industrială și care 
pot fi îngrijite și exploatate cu posibilități 
locale, să fie date în administrarea și gos
podărirea comunelor situate în apropierea a- 
cesto-r păduri.

Avîn-d în vedere cele de mai sus, Consiliul 
de Miniștri al Republicii Populare Romîne și 
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn

Hotărăsc:
1. Se dă în administrarea și gospodărirea 

comunelor pentru folosința țăranilor munci
tori, din fondul forestier al statului, o supra
față de circa 550.000 hectare pădure. Mate
rialul lemnos rezultat din exploatarea acestor 
păduri va fi folosit pentru nevoile gospodă
rești ale țăranilor muncitori, precum și pen
tru unele nevoi obștești ale comunelor.

Pădurile comunale se constituie din pă
durile sau parcelele de păduri care au for
mal proprietăți în suprafață pînă la 20 hec
tare și care au intrat în patrimoniul fores
tier al statului după anul 1948.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii, cu 
aprobarea Consiliului de Miniștri, poate să 
atiibuie trupuri de păduri în suprafață de 
maximum 50 hectare, depărtate de masivele 
forestiere mari și care din punct de vedere 

economic pot fi mai bine gospodărite, ex
ploatate și refăcute de către comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare comunale.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii va 
stabili, împreună cu comitetele executive ale 
sfaturilor populare regionale, trupurile și 
parcelele de pădure ce vor fi atribuite co
munelor ; delimitarea pe teren a acestora 
se va termina pînă la data de 1 mai 1955.

2. Pădurile date în administrarea și gos
podărirea comunelor sînt supuse regimului 
de gospodărire silvică, conform legilor în 
vigoare. Ele se gospodăresc de comitetele 
executive ale sfaturilor populare comunale 
plin comitete de gospodărire a fondului sil
vic comunal, alese de adunarea generală a 
țăranilor muncitori din comuna respectivă.

Comitetul executiv al sfatului popular co
munal, prin comitetul de gospodărire a fon
dului silvic comunal, va lua în primire, din 
peltea organelor silvice locale, suprafețele 
de pădure destinate pentru folosința obș
tească a țăranilor muncitori și le va gos
podări conform regulilor silvice în vigoare, 
sub îndrumarea și controlul tehnic al or
ganelor silvice locale.

3. Comitetul de gospodărire a fondului 
silvic comunal împreună cu organele silvi
ce locale vor delimita anual, din pădurile de 
folosință comunală, parchetele destinate ex
ploatării, vor întocmi actele de punere în 
valoare, pe care le vor supune spre aprobare 
comitetului executiv al sfatului popular co
munal și le vor aduce la cunoștința țărani
lor muncitori din comună.

La stabilirea cotelor,anuale de tăiere se 
va avea în vedere asigurarea continuității 
exploatării pădurii în viitor.

Exploatarea, scosul și transportul materia
lelor lemnoase se vor face cu respectarea re
gulilor silvice în vigoare.

Repartizarea cantității de material lemnos 
pentrU nevoile gospodărești ale țăranilor 
muncitori și nevoile obștești ale comunelor 
se va face de către comitetul de gospodărire 
a fondului silvic comunal, cu aprobarea co- 
miletului executiv al sfatului popular comu
nă i.

La repartizarea masei lemnoase vor avea 
întîietate țăranii muncitori care au avut pă
duri trecute în patrimoniul statului după 
anul 1948.

Femeile văduve, copiii orfani, bătrînii și 
alții, a căror ajutorare va fi hotărîtă de adu
narea țăranilor muncitori, vor primi material 
lemnos, tăiat și transportat cu sprijinul ță
ranilor muncitori din comună.

îngrijirea, refacerea și paza pădurii comu
nale se vor face prin contribuția în bani sau 
în muncă a țăranilor muncitori care benefi
ciază de prevederile prezentei Hotărîri.

Contribuțiile vor fi stabilite de adunarea 
generală a țăranilor muncitori. . Țăranii 
muncitori care au avut păduri ce au fost tre

cute în patrimoniul statului după anul 1948 
sînt scutiți de contribuția în bani.

4. Comitetul de gospodărire a fondului 
silvic comunal lucrează sub îndrumarea și 
controlul comitetului executiv al sfatului 
popular comunal, căruia îi va prezenta dări 
de seamă.

De asemenea, comitetul de gospodărire a 
fordului silvic comunal va prezenta semes
trial dare de seamă în fața adunării gene
rale a țăranilor muncitori din comună asu
pra activității depuse pentru gospodărirea 
pădurii.

La adunarea generală din al doilea se
mestru al fiecărui an va avea loc și alege
rea comitetului de gospodărire a fondului 
silvic comunal.

5. Comitetele executive ale sfaturilor popu
lare comunale răspund pentru buna gospo
dărire a pădurilor comunale.

6. Lucrările de împădurire se vor face po
trivit planului tehnic întocmit de organele 
silvice în colaborare cu comitetul de gospo
dărire a fondului silvic comunal și sub în
drumarea tehnică a ocoalelor silvice, care 
vor asigura, contra plată, materialul de îm
pădurire necesar. Planul de împădurire va 
fi supus aprobării comitetului executiv al 
sfatului popular comunal.

7. Transportul materialelor lemnoase ce 
fac obiectul prezentei Hotărîri se face potri
vit prevederilor Decretului nr. 201/1953 pri
vind circulația materialului lemnos.

8 Comitetele executive ale sfaturilor 
populare comunale și comitetele de gospo
dărire a fondului silvic comunal vor com
bate, cu ajutorul țăranilor muncitori, încăl- 
căiile prevederilor prezentei Hotărîri, a re
gulilor silvice și a măsurilor stabilite de 
adunarea generală a țăranilor muncitori.

9. Ministerul Agriculturii și Silviculturii 
va prezenta Consiliului de Miniștri, pînă la 
data de 1 ianuarie 1955, proiectul de regula
ment pentru administrarea și gospodărirea 
pădurilor de folosință comunală.

10. Pentru aprovizionarea cu materiale 
lemnoase a țărănimii muncitoare pe anul 
1955, comitetele executive ale sfaturilor 
populare comunale, prin comitetele de gos
podărire a fondului silvic comunal, vor pre
lua spre tăiere de la ocoalele silvice par
chetele puse în valoare și care se vor mai 
pune în valoare pînă la data de 15 decem
brie 1954. Aceste parchete vor fi atribuite 
din suprafețele ce vor constitui pădurile de 
folosință comunală.

Predarea parchetelor se va face în cursul 
lunilor noiembrie și decembrie 1954.

¥
11. Se vînd din pădurile statului, țărani

lor muncitori :
a) Resturile de exploatare, inclusiv arborii 

părăsiți în parchete (în picioare sau dobo- 
rîți) de către unitățile de exploatare ale 

Ministerului Industriei Lemnului, Hîrtiei și 
Celulozei, Ministerului Agriculturii și Silvi
culturii, Centrocoop și ale sfaturilor pop'u- 

. lare regionale ;
b) Buturile, crăcile, zoburile din toate 

parchetele exploatate sau în curs de exploa
tare. ale unităților arătate mai sus ;

c) Produsele lemnoase rezultate de pe 
pășunile împădurite, prin aplicarea preve- 
deiilor a-menajamentelor silvo-pastorale sau 
a studiilor de transformare, în cazurile cînd 
nu sînt întocmite asemenea amenaj-amente;

d) Materialele rezultate din curățirea iz
lazurilor de vegetație lemnoasă, cu excepția 
celor de pe terenurile supuse eroziunii, pe 
care tăierile sînt interzise. Fondurile rezul
tate vor fi utilizate pentru întreținerea izla
zurilor comunale.

12. Aceste materiale se vor vinde țăra
nilor muncitori de către unitățile de exploa
tare, pe bază de tabele întocmite' de comi
tetele executive ale sfaturilor populare co
munale.

★
13. Plantațiile aflate pe terenurile gospo

dăriilor agricole colective se lasă în folosin
ța acestora și vor fi exploatate cu respecta
rea regulilor silvice.

Se lasă în folosința personală a țăranilor 
muncitori plantațiile mici și izolate, aflate 
pe terenurile lor agricole, cît și plantațiile 
aflate la capetele terenurilor lor agricole, 
dacă aceste plantații nu formează corp co
mun cu pădurile statului.

14. Ministerul Agriculturii și Silviculturii 
va ajuta, prin îndrumări tehnice și material 
sădițor din pepinierele statului, pe țăranii 
muncitori, pentru punerea în valoare a te
renurilor lor degradate.

★
15. Comitetele regionale și raionale de 

partid,- precum și organizațiile de bază să
tești vor trebui să desfășoare o temeinică 
muncă politică pentru lămurirea maselor de 
țărani muncitori asupra importanței acestei 
Hotărîri, care are drept scop întărirea econo
mică a gospodăriilor țăranilor muncitori și 
îmbunătățirea continuă a condițiilor lor de 
viață.

16. O atenție deosebită vor trebui să acor
de organele și organizațiile de partid for
mării comitetelor de gospodărire a fondului 
silvic comunal. In aceste comitete trebuie să 
fie aleși țărani muncitori cu spirit gospodă
resc și care se bucură de încrederea mase
lor de țărani.

Organele și organizațiile de partid trebuie 
să îndrume în mod permanent activitatea 
comitetelor executive ale sfaturilor populare 
și a comitetelor de gospodărire a fondului 
silvic comunal în ce privește repartizarea 
materialului lemnos, respectarea regulilor 
silvice și efectuarea la timp a lucrărilor de 
refacere a fondului silvic comunal.

Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. R. 
GH. GHEORGHIU-DEJ

Prim secretar al Comitetului Central al P. M. R. 
GHEORGHE APOSTOL

Sfat pomicol

Lucrările de toamnă în livezile de pomi
In raionul nostru pomicultura constituie 

în multe sate o ocupație de bază a țărani
lor muncitori. Sub regimul burghezo-moșie- 
resc această ramură importantă a fost ne
glijată aproape complet. Cultura pomilor se 
făcea într-un mod haotic, neorganizat fără 
nici o bază științifică ; nu se aplicau regu
lile agrotehnice, iar tratamentele împotriva 
dușmanilor animali și vegetali care distru
geau an de an livezi întregi cu pomi fruc
tiferi erau neglijate.

Proiectul Directivelor Congresului al II-lea 
al P.M.R. prevede ca în următorii 2—3 ani 
să se execute o serie întreagă de lucrări 
care să asigure o creștere simțitoare a pro
ducției de fructe. In această direcție o deo
sebită importanță capătă măsurile de îngri
jire a pomilor împotriva dăunătorilor și a 
bolilor.

îndepărtarea ramurilor rupte.
In fiecare toamnă, imediat după termina

rea recoltării fructelor, se recomandă să 

facem o revizuire a pomilor și să îndepăr
tăm de pe ei toate ramurile ce s-au rupt în 
timpul verii de greutatea fructelor, de vîn- 
turi și cu ocazia recoltării, sau din alte cau
ze. îndepărtarea se face cu un fierăstrău, 
iar rana se va netezi cu un briceag și se va 
unge cu mastic sau cu un amestec de pă- 
mînt galben, var și bălegar de vite cornute.

Adunarea frunzelor și a fructelor mumi
ficate (zbîrcite).

Se știe că atît frunzele cît și fructele -și 
ramurile uscate căzute pe jos, constituie 
un focar- permanent de propagare a diferi
telor boli criptogamice (ciuperci) și a mul
tor insecte vătămătoare pomilor. Deci adu
narea frunzelor și fructelor căzute jos și 
distrugerea lor prin ardere este cel mai 
bun mijloc pentru înlăturarea infecțiilor.

Tot cu această ocazie este necesar să se 
facă adunarea și arderea frunzelor uscate 
car-; eventual rămîn atîrnate în pomi, pentru 
că în ele se adăpostesc peste iarnă omizile, 

care sînt cei mai temuți dușmani ai pomilor.
Aplicarea inelelor cu clei pe trunchiul po

milor. O măsură de mare importanță ce se 
cere a fi executată neapărat toamna, este 
aplicarea inelelor cu clei pentru omizi, mai 
ales în cazul cînd ne temem de pericolul 
unui atac de cotari.

Inelele cu clei constau dintr-o bandă de 
hîitie ce se leagă împrejurul trunchiului po
mului, peste care se întinde un strat subțire 
de clei cu scopul de a împiedica urcarea în 
coroana pomilor a diferitelor insecte și în 
special al fluturelui de cotari care nu are 
aripi. Aceste inele se aplică pe tulpină de la 
0,5—1, 5 m. înălțime, după ce mai în-tîi lo
cul unde se va aplica s-a curățit de scoarța 
bătrînă și s-a netezit.

Tot atît de necesar este ca aceste inele să 
fie des controlate, înoereîndu-se puterea de 
prindere fie cu degetul sau cu o pana. In 
caz că a prins pojghiță se va unge din nou, 
iar dacă este plin cu corpuri de insecte se 
va înlocui. Cînd pericolul a trecut, inelele 
se vor desface și se vor a>rde.

Lucrarea pămîntului în livada de pomi. 

O lucrare cu rezultate foarte bune este ara
tul sau săpatul pămîntului din livezi.

Lucrînd pămîntul adînc, la 20—22 cm. 
toamna, îl deschidem pentru primirea apei 
ce provine din ploile de toamnă sau din ză
pezile de iarnă, înmagazinînd» astfel o mare 
cantitate de apă, ce va fi folosită de pomi 
în timpul lunilor secetoase de vară. Apoi, 
peste iarnă pămîntul fiind supus acțiunii în
ghețului- și dezghețului, se realizează o struc
tură grăunțoasă a solului, ceea -ce permite 
pătrunderea ușoară a apei și a aerului la 
rădăcinile pomilor, favorizîndu-se astfel creș
terea lor normală. Tot prin aceasfă lucrare 
vom expune înghețului o mulțime de insec
te care iernează în pămînt.

încă înainte de începerea aratului sau a 
săpatului în livadă, se recomandă să se răs- 
pîndească printre pomi bălegar de grajd 
bine descompus.

Numai ținînd seama și executînd toate a- 
ceste lucrări absolut necesare plantațiilor de 
pomi, vom avea producții mari, permanen
te și de calitate superioară.

Ing. L1POVAN TEOFIL



Nota adresată de guvernul sovietic guvernelor 
tarilor europene și S. li. A.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 13 noiembrie, Ministerul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. a adresat țărilor europene 
cu care U.R.S.S. întreține relații diplomatice 
note cu conținut identic ale guvernului so
vietic cu privire la convocarea unei confe
rințe pe întreaga Europă în problema creării 
unui sistem de securitate colectivă în Euro
pa. Notele sînt adresate ambasadelor și le
gațiilor din Moscova ale următoarelor state : 
Franța, Marea Britanie, Austria, Albania, 
Belgia,Bulgaria, Ungaria, Republica Demo
crată Germană, Olanda, Grecia, Danemarca, 
Islanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Po
lonia, Romînia, Turcia, Finlanda, Cehoslova
cia, Elveția, Suedia, Iugoslavia, precum și 
ambasadei Statelor Unite ale Americii.

Această notă este adresată de asemenea 
și ambasadei Republicii Populare Chineze al 
cărei reprezentant a fost invitat să participe 
la conferința susmenționată, în calitate de 
observator.

Publicăm mai jos textul notei adresate de 
guvernul U.R.S.S. guvernului Franței.

„Guvernul sovietic consideră necesar să 
declare guvernului Franței următoarele:

La 23 octombrie a. c. la Paris au fost sem
nate acorduri cu privire la Germania occi
dentală. Semnarea acestor acorduri a fost 
precedată de conferința de la Londra a ce
lor. nouă țări, ai cărei participant au căzut 
de acord asupra unor măsuri separate în 
problema germană.

Incălcîndu-se acordurile internaționale 
existente cu privire la Germania, acordurile 
de la Paris prevăd refacerea militarismului 
în germania occidentală, crearea unor forțe 
alinate vest-germane și atragerea Germaniei 
occidentale în grupări militare ale unor anu
mite state, opuse altor state ale Europei.

In Germania occidentală se creează o ar
mată care în timpul cel m.ai scurt urmează 
să atingă un efectiv de 500.000—520.000 oa
meni și care va dispune de mari unități de 
aviație și de tancuri, precum și de state ma
jore militare proprii. încă de pe acum mili
tai iștii germani nu ascund faptul că efecti
vul armatei vest-germane, stabilit de acor
durile de. la Londra și Paris, ei îl consideră 
doar ca o bază pentru dezvoltarea unor for
țe armate și mai numeroase. Armata vest- 
germană se creează sub conducerea acelor 
generali germani care au comandat armata 
hitleristă în anii celui de .al doilea război 
mondial și au fost complicii agresiunii fas
ciste și ai instaurării sîngero-asei „noi or
dini" hitleriste în țările europene.

Acordurile de la Londra și Paris dau mînă 
liberă mi.litariștiJor și revanșarzilor din, Ger
mania occidentală și în ceea ce privește pro
ducția neîngrădită de armament. Forțele ar
mate ale Germaniei occidentale capătă de 
asemenea posibilitatea de a dispune printre 
armele lor de arma atomică, ceea ce spo
rește cu mult primejdia unui război atomic dis
trugător în Europa. Acordurile susmenționate 
pievăd atragerea Germaniei occidentale re- 
militarizate în noua grupare militară în curs 
de înjghebare sub forma așa-zisei „Uniuni a 
Euiopei occidentale", precum și în blocul 
noid-atlantic, a.l cărui caracter agresiv a mai 
fost semnalat în repetate rînduri de guver
nul sovietic.

Toate acestea dovedesc că în ceea ce pri
vește Germania occidentală se promovează 
o politică care nu este compatibilă nici cu 
saicina întăririi păcii în Europa, nici cu sarcina 
restabilirii unității naționale a Germaniei, 
înfăptuirea acordurilor de la Londra și Pa
ris ar însemna că unificarea Germaniei prin 
ținerea unor alegeri libere pe întreaga Ger
manie ar fi sacrificată de dragul planurilor 
actuale de refacere a militarismului german 
— acest dușman de moarte al popoarelor 
Europei, inclusiv al poporului german însuși.

Animat de dorința de a înlesni rezolvarea 

problemei restabilirii unității Germaniei, gu
vernul sovietic a prezentat propunerea de a 
se examina problema retragerii imediate a 
trupelor de ocupație de pe teritoriul Germa
niei de est și de vest. Totodată, s-a făcut 
propunerea de a se preciza efectivul și ar
mamentul tuturor genurilor de poliție ger
mană atît din Germania răsăriteană cît și 
din Germania occidentală. Guvernul sovie
tic consideră, ca și pînă acum, că aplicarea 
acestor măsuri ar contribui la micșorarea în
cordării în Europa.

Acordurile de la Londra și Paris sînt in
compatibile cu tratatul franco-sovietic de a- 
jianță și asistență mutuală din 1944 și cu tra
tatul anglo-sovietic din 1942 de colaborare și 
asistență mutuală în perioada! de după război, 
tratate care prevăd adoptarea de măsuri co
mune pentru a nu admite posibilitatea unei noi 
agresiuni din partea Germaniei.

Guvernul sovietic a mai atras atenția sta
telor care poartă răspunderea pentru regle
mentarea problemei germane asupra primej
diei serioase pe care o implică reînvierea 
militarismului în Germania occidentală și a- 
tragerea acesteia din urmă în grupări mili
tare. Constituirea unor asemenea grupări 
militare ale unor state opuse altor state eu
ropene duce în mod inevitabil, așa cum a 
arătat-o experiența istoriei, la agravarea re
lațiilor dintre ele și, în ultimă instanță, la 
război. Așa a fost în ajunul primului război 
mondial, cînd .au fost create două coaliții mi
litare de state opuse una alteia. Așa a fost 
și în ajunul celui de al doilea război mon
dial cînd, sub egida Germaniei hitleriste, a 
fost constituită o grupare militară agresivă 
care s-a contrapus altor state nevoite în 
cui sul războiului să-și unească forțele pen
tru a riposta agresiunii hitleriste.

Pentru a evita o astfel de situație cînd 
Europa devine în mod periodic arena unor 
războaie sîngeroase și pustiitoare, care pro
voacă popoarelor statelor europene multe 
milioane de victime omenești și uriașe dis
trugeri materiale, se impune necesitatea de 
a se crea un astfel de sistem de securitate 
în Europa la care să participe toate statele 
europene, indiferent de orînduirea lor socială 
și de stat. Crearea unui astfel de sistem de 
securitate colectivă în întreaga Europă ar da 
o bază trainică pentru colaborarea pașnică 
a tuturor statelor europene și ar garanta se
curitatea lor națională prin asumarea unor 
obligații de .a reglementa divergențele care 
Se ivesc între ele pe cale pașnică, iar în ca
zul ivirii unei primejdii pentru pace sau a.l 
încălcării păcii — să se întreprindă acțiuni 
unite, printre care și militare, împotriva a- 
gresorului.

Crearea în Europa a unui sistem eficient 
de. securitate colectivă, bazat pe eforturile 
unite ale tuturor statelor europene, ar înlesni 
posibilitatea reglementării problemei ger
mane. In acest caz s-ar înlătura .principalul 
obstacol existent astăzi în calea restabilirii 
unității germane, obstacol care își găsește 
expresia în planurile de transformare a 
Germaniei occidentale într-un stat militarist 
și de atragere a ei în grupări militare a- 
gresive.

Pentru a înlesni posibilitatea realizării u- 
nui acord corespunzător între statele inte
resate, Uniunea Sovietică a făcut la începu
tul anului curent, la conferința de la Ber
lin a miniștrilor Afacerilor Externe ai 
U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței, propu
neri cu privire la principiile fundamentale 
ale „tratatului general european de securi
tate colectivă în Europa". Propunerile cu 
privire la crearea în Europa a unui sistem 
de securitate colectivă au întîmpinat o ati
tudine favorabilă din partea unei serii de 
state europene. Ele au întîmpinat de aseme
nea sprijinul cercurilor largi ale opiniei pu
blice, atît din statele europene ale căror gu
verne nu și-au exprimat încă atitudinea față 
de ideea securității colective în Europa, cît 

și din acele state ale căror guverne au re
fuzat să sprijine propunerile făcute. Pînă în 
prezent, după cum se știe, nu s-a reușit să 
se realizeze înțelegerea necesară între țările 
interesate în această importantă problemă. 
Or, interesele asigurării securității popoare
lor europene oer ca Europa să se dezvolte 
nu pe calea nefastă a restabilirii militaris
mului german și a constituirii în Europa a 
unor blocuri militare de state opuse unul al
tuia, ci pe calea creării unui sistem de secu
ritate pe întreaga Europă, bazat pe luarea 
în considerare a intereselor legitime ale tu
turor statelor Europei, mari și mici.

Planurile pregătite de conferințele de la 
Londra și Paris de restabilire a militarismu
lui german și de atragere a Germaniei oc
cidentale remilitarizate în grupări militare 
nu pot să nu complice situația din Europa, 
înfăptuirea acestor planuri va provoca în 
mod inevitabil agravarea relațiilor dintre 
statele europene, intensificarea cursei înar
mărilor și sporirea considerabilă pentru po,- 
poarele din Europa a poverii cheltuielilor 
militare. In legătură cu aceasta va fi cu to
tul firesc dacă popoarele europene iubitoa
re de pace vor fi nevoite să ia măsuri noi 
pentru asigurarea securității lor.

Pentru a preîntîmpina o asemenea com
plicare a situației din Europa, care agravea
ză primejdia de război, trebuie luate toate 
măsurile ce pot contribui la stabilirea unui 
sistem de securitate colectivă în Europa și 
prin aceasta la micșorarea încordării în rela
țiile internaționale.

Pornind de la aceasta, guvernul sovietic 
consideră că a devenit necesară convocarea, 
fără noi amînări, a unei conferințe a tutu
ror statelor europene care doresc să participe 
la ea, precum și a Statelor Unite ale Ameri
cii, în problema creării unui sistem de secu
ritate colectivă în Europa.

Recunoscînd răspunderea deosebită care 
revine statelor — membri permanenți ai 
Consiliului de Securitate al O.N.U. — pen
tru menținerea păcii și securității internațio
nale, guvernul sovietic consideră că este de 
dorit ca Republica Populară Chineză să tri
mită la această conferință un observator.

Este de la sine înțeles că fiecare stat par
ticipant la conferința sus-menționată trebuie 
să aibă posibilitatea de a face propunerile 
pe care le consideră necesare în legătură cu 
problemă în discuție.

Guvernul sovietic propune ca o astfel de 
conferință să fie convocată la 29 noiembrie 
a.c. la Moscova sau la Paris.

Amînarea convocării unei astfel de confe
rințe nu este indicată, deoarece în luna de
cembrie va începe deja în unele țări euro
pene examinarea problemei ratificării acor
dul ilor de la Paris. O astfel de ratificare ar 
complica în mare măsură întreaga situație 
din Europa și ar submina posibilitatea re
glementării problemelor europene nerezol
vate și, în primul rînd, a problemei germane.

Propunerea cu privire la convocarea la 29 
noiembrie la Moscova sau Paris a unei con
ferințe pe întreaga Europă în problema creă
rii unui sistem de securitate colectivă în Eu
ropa este împărtășită și de guvernul Repu
blicii Populare Polone și guvernul Republicii 
Cehoslovace, cu care guvernul sovietic s-a 
consultat în prealabil.

Guvernul U.R.S.S. a trimis note similare 
tuturor statelor europene cu care U.R.S.S. 
are relații diplomatice. Uniunea Sovietică 
pornește de la faptul că invitarea statelor 
europene cu care U.R.S.S. nu are relații di
plomatice ar putea fi făcută de guvernele 
Franței, Angliei sau S.U.A. care întrețin re
lații diplomatice cu aceste țări.

Guvernul sovietic va fi recunoscător gu
vernului Franței pentru comunicarea cu pri
vire la participarea sa la sus-menționata 
conferință pe întreaga Europă.

înalta prețuire 
a științei, literaturii și artei

Recenta Hotărîre a Consiliului de Miniș
tri privitoare la acordarea Premiilor de 
Stat, pentru lucrări deosebit de valoroase 
realizate în cursul anului 1953 de către oa
meni ai științei și tehnicii, de către scriitori 
și artiști, dovedește înalta prețuire de care 
se bucură în statul nostru democrat-popu
lar știința, literatura și arta. Spre deosebire 
de regimurile vechi care nesocoteau a- 
devăratele calități ale unei lucrări indiferent 
de specificul ei, și care donau așa-zise „pre
mii" unor oameni puși în slujba intereselor 
buigheziei, statul nostru apreciază și răs
plătește munca savantului, a muncitorului 
inovator, a scriitorului și a artistului.

Decernarea recentă a Premiilor de Stat 
aiată încăodată că succesele obținute pe tă- 
rîniul științei, tehnicii, literaturii și artei nu 
sînt întîmplătoare, ci ele se nasc și se dez
voltă tocmai că la baza lor stă avîntul con
tinuu al culturiii poporului muncitor în 
munca lui hotărîtă pentru construirea so
cietății socialiste; ele confirmă tot mai pu
ternic justețea politicii partidului și guver
nului în îndrumarea și sprijinirea cu dra
goste a muncilor de creație științifice și ar
tistice. Marele număr de laureați ai Premiu
lui de Stat pe anul 1953 confirmă pe deplin 
unirea dintre știință și practică, colabora
rea dintre savanți și muncitori. Alături de 
savanți, de scriitori, muzicieni și artiști se 
află muncitori și tehnicieni inovatori care 
și-au închinat lucrările lor cauzei slujirii in
tereselor poporului muncitor, politicii partf- 
dului și guvernului, luptei continue pentru 
ridicarea nivelului material și cultural al oa
menilor muncii.

Premiile de Stat pe 1953 au fost acordate 
unor oameni valoroși ai țării noastre ca: 
academicienii Raluca Ripan, Ștefan Gh. 
Nicolau, Nicolae Gh. Lupu, Gh. Spacu și 
mulți alții pentru contribuția lor adusă la 
dezvoltarea științei și tehnicii. Alături de sa
vanți s-.au bucurat de prețuirea statului o 
serie de scriitori ca: Geo Bogza, Camil Pe
trescu, tineri ca Dragoș Vicol, Ștefan Iureș, 
Al. Andrițoiu și mulți alții, care prin operele 
lor literare s-au făcut cunoscuți și apreciați 
de oamenii muncii tocmai pentru faptul că 
și-au însușit și aplicat metoda realismului 
socialist, pentru că în operele Iar sînt tra
tate probleme arzătoare ale poporului mun
citor. In domeniul compoziției și interpretă
rii muzicale cît și în domeniul picturii, ar
hitecturii, sculpturii și interpretării artistice 
au fost premiați, printre alții, compozitorii 
H. Mălineanu, A. Mendelsohn, pianistul M. 
Katz, flautistul V. Jianu, pictorii Corneliu 
Baba și Iosif Iser, arhitectul O. Doicescu, 
sculptorii Baranschi și Caragea, actorii Ion 
Manolescu, G. Storin și mulți alții.

Printre laureații Premiului de Stat se 
află și reprezentanți ai minorităților națio
nale din patria noastră, oameni care duc o 
activitate rodnică pentru dezvoltarea știin
ței, literaturii și artei. Printre aceștia se 
află numele savantului E. I. Nyârâdy, Be- 
nedikt Menkeș, scritorii Szemler Ferenc, 
Siito Andrâs, Ludo și alții, a căror lucrări 
au fost apreciate atît de oamenii muncii ro- 
mîni cît și de oamenii muncii aparținînd 
minorităților naționale.

Decernarea Premiilor de Stat va însufleți 
pe viitor atît pe oamenii științei, literaturii 
și artei, cît și pe muncitori și tehnicieni să 
lupte ca știința și arta să înflorească necon
tenit în patria noastră scumpă.

O gestionară necinstită
Un corespondent al nostru din comuna 

Meteș, ne sezisează faptul că la secția de 
băuturi a cooperativei, gestionara Monea 
Maria, are o atitudine necuviincioasă față de 
consumatori. Astfel ea servește numai pe 
cunoscuți, nu înapoiază restul de plată, 
biuschează pe cei care îi fac vreo observa
ție critică etc.

Deși cetățenii din comuna Meteș au adus 
în nenumărate rînduri la cunoștința preșe
dintelui cooperativei, tov. Gherman T. aces
te lipsuri, nu s-a luat nici o măsură, întru- 
cît chiar el, uzează de favoritisme. Este de 
datoria U.R.C.C. să ia măsuri aspre împotri
va acestei gestionare necinstite și a tuturor 
celor ce o încurajează.



VIAȚA DE PARTID

Pentru ridicarea necontenită 
a nivelului învățămîntului de partid

'Organizînd munca de înfăptuire 
în practică a politicii sale, parti
dul desfășoară o largă propagan
dă a teoriei marxist-leniniste în 
rîndurile maselor muncitoare, care 
are menirea să explice membrilor 
de partid și oamenilor muncii fără 
de partid bazele științifice ale po
liticii 'partidului, să demonstreze 
maselor largi justețea acestei poli
tici și să asigure mobilizarea lor 
la lupta pentru traducerea ei în 
viață.

In sistemul propagandei de par
tid un loc de frunte îl ocupă învă- 
■țămîntul de partid. Diferitele sale 
forme sînt frecventate în fiecare an 
•de sute de mii de oameni ai mun
cii. Numai în raionul nostru s-au 
înscris pentru a urma cursurile în 
acest an sute și sute de oameni ai 
•muncii, membri, candidați și ne
membri de partid. In acest an, Co
mitetul raional de partid s-a preo
cupat mai îndeaproape de califica
rea propagandiștilor, pentru a asi
gura un înalt conținut ideologic al 
învățămîntului, o predare creatoare 
a teoriei marxist-leniniste pentru 
a determina o luptă hotărîtă împo
triva bucherismului și dogmatis
mului. De asemenea, programele 

y -de învățămînt ap fost alcătuite în 
așa fel încît să corespundă în mai 
mare măsură sarcinilor actuale ale 
•partidului, fiind axate îndeosebi pe 
probleme care privesc înfăptuirea 
■măsurilor politice și economice de 
ridicare a nivelului de trai al celor 
•ce muncesc.

Cu toate condițiile create însă, 
în multe organizații de bază învă- 

‘țămîntul se desfășoară defectuos.
In comuna Ciugud, de pildă, 

funcționează un curs seral și un 
«cerc de studiu al istoriei P.C.U.S. 
anul II, cu cadrele didactice. Bi
rou! organizației de bază din a- 

‘ceastă comună nu a vegheat la o 
justă înscriere a învățătorilor și 
•profesorilor în cercul de învăță
mînt politic. Pe motiv că, 
«numărul cursanților ar fi prea mic, 
tovarăși ca Hațegan Nicolae, Is
pas Maria și alții, care au studiat 
timp de doi ani istoria P.C.U.S. și 
•au cunoștințe înaintate, au fost în
cadrați la cercul de studiu al istoriei 
P.C.U.S., anul II, iar unele cadre 
didactice care n-au urmat nici o 
formă de învățămînt, au fost în
scrise de asemenea la cercul de 
studiu al istoriei P.C.U.S. anul II.

Cooperativă codașă la achiziții
In raionul nostru sînt unele coo

perative care dovedesc o slabă ac
tivitate în ceea ce privește achizi
țiile. Bunăoară, cooperativa „Ighia- 
Tia” din comuna Ighiu pe luna oc
tombrie a realizat planul la achi
ziții în proporție de numai 38%.

Acest rezultat cu totul nesatis- 
Tăcător se datorește în primul 
rînd faptului că consiliul de con
ducere al cooperativei, culcîndu-se 
pe laurii victoriei din trecut, nu a 
mai desfășurat nici o activitate în 
această direcție și a lăsat ca mun
ca să se desfășoare de la sine. Ast
fel, consilierii Măhăra Titus, Da
vid Traian și alții, părăsind legă
tura cu terenul, nu au mai dus 
nici o muncă de lămurire în rîndul 
țărănimii muncitoare, nu a arătat 
acesteia importanța achizițiilor și 
rolul ei de seamă în dezvoltarea 
schimbului dintre oraș și sat.

O altă cauză care a contribuit 
la nerealizarea planului de achizi

Această lipsă de orientare în în
scrierea cursanților, crează o neo- 
mogenitate la seminarii, discuțiile 
sînt purtate numai de unii tovarăși, 
iar propagandistul Săbăduș Teodor, 
se împacă cu această situație. El nu 
oi ganizează discuții libere cu cei ră
mași în urmă, nu le dă îndrumări 
etc. Tovarășul Săbăduș Teodor este 
vinovat și de faptul că la cursul 
de istorie P.C.U.S. pe care-1 con
duce, nu urmărește ca lecțiile și 
convorbirile să fie legate de pio- 
blemele muncii practice, ceea 
ce face ca ele să se desfășoa
re numai în jurul materialului de 
istorie. Acest fapt scade eficaci
tatea învățămîntului, iar cursan- 
ții concep teoria maxist-leni- 
nistă ca ceva abstract, rupt de 
viața de zi cu zi. Tot la acest cerc 
s-a mers pe calea simplificării și 
vulgarizării marxism-leninismului 
în chestiunea rolului maselor popu
lare, ,al partidului și personalității 
în istorie; a fost dată uitării indi
cația C.C. al P.C.U.S. cuprinsă în 
hotărîrea cu privire la editarea 
cursului scurt de istorie al P.C.U.S., 
că istoria partidului trebuie expusă 
nu în jurul unor persoane izolate 
și a biografiilor lor, ci pe baza dez
voltării principalelor idei ale 
maxism-leninismului, pe baza fap
telor istorice.

O altă lipsă care se manifestă 
la cele două cercuri de studiu din 
comuna Ciugud este și aceea că 
nu toți cursanții au fost lămuriți 
despre importanța conspectelor. 
Există cazuri de comoditate, ca a- 
cela al tovarășului Henegar Ion, 
de la cursul seral care nu și-a în
tocmit nici un conspect la cele două 
lecții predate. Este limpede că a- 
cest fel de a munci cu cartea îl va 
împiedica în studierea și aprofun
darea marxismdeninismului.

Dat fiind că de la deschiderea 
cursurilor a trecut un timp relativ 
scurt, există posibilități multiple 
pentru lichidarea lipsurilor. Biroul 
organizației de bază din această 
comună, trebuie să exercite un con
trol riguros asupra organizării și 
desfășurării învățămîntului de 
partid, să îndrume cursanții din 
cercurile de studiu pentru ca să-și 
întocmească conspecte, să participe 
cu regularitate la lecții și convor
biri, asigurîndu-se astfel o bună 
desfășurare a învățămîntului de 
partid.

M. NICHITUȘ

ții este și faptul că conducerea 
cooperativei nu desfășoară o mun
că de îndrumare și control susținu
tă și nu trage la răspundere pe 
acei ce nu-și îndeplinesc cu con
știinciozitate sarcinile. Așa este ca
zul gestionarului Breșan Ion de 
la magazinul mixt nr. 1 din Șard, 
care nu respectă orele de deschi
dere, cauzînd astfel nemulțumiri 
în rîndul țăranilor muncitori care 
de multe ori în orele de program a 
cooperativei o găsesc închisă.

Pe lingă măsurile ce se impun 
a se lua de către consiliul de con
ducere al cooperativei pentru îm
bunătățirea muncii în vederea asi
gurării îndeplinirii și depășirii 
planului la_ achiziții, un sprijin 
complet în această direcție îi re
vine să-l dea conducerea U.R.C.C., 
care nu poate rămîne indiferentă 
de rezultatele nemulțumitoare ob
ținute de această cooperativă.

Să pregătim colțurile roșii pentru activitatea de iarnă
Pe lingă cele 10 gospodării a- 

gricole colective din raionul nos
tru, funcționează colțuri roșii, care 
prin activitatea lor au menirea de 
a ridica nivelul cultural al colecti
viștilor. Sînt numeroase cazurile, 
cînd colectiviștii, în urma absolvi
rii cursurilor agrotehnice organi
zate în cadrul colțurilor roșii, au 
obținut însemnate succese prin a- 
plicarea cunoștințelor în practica 
agricolă. Astfel, învățînd la cursuri 
că semănatul porumbului și carto
fului în cuiburi așezate în pătrat 
sporește simțitor producția la 
hectar, colectiviștii de la Cistei, O- 
breja, Benic, etc., au aplicat aceste 
învățături, obținînd recolte cu mult 
superioare față de cele ale țărani
lor muncitori cu gospodării indivi
duale. Dacă în activitatea colțuri
lor roșii s-au dobîndit succese, a- 
poi trebuie arătat că există și lip
suri care provin atît din delăsarea 
responsabililor cît și din slaba 
preocupare a consiliilor de condu
cere și a organizațiilor de bază din 
gospodăriile agricole colective.

La gospodăria agricolă (colecti
vă din satul Cistei, de pildă, col
țul roșu a fost transformat în dor
mitor pentru muncitorii zileri care 
lucrează la construcții, iar 
biblioteca se află într-o stare de 
nepermis. Cui se datoresc aceste 
lipsuri ? Răspunsul nu-1 poate da 
nici tovarășa Bota Aurelia și nici 
tovarășul Dobîrtă Mihai, președin
tele gospodăriei, deoarece tov. Bota 
a lăsat ca activitatea colțului roșu 
să se desfășoare de la sine, fără 
un plan bine stabilit, iar tovarășul 
Dobîrtă a nesocotit importanța co- 
vîrșitoare a colțului roșu ca focar 
de răspîndire a culturii. La gospo
dăria agricolă colectivă din Teiuș 
colțul roșu este transformat în 
birou. Asemenea exemple se pot

Au încercat să se sustragă de la predarea cotelor
In satul Straja țăranii muncitori 

intensifică munca de predare a co
telor către stat. Mobilizați de orga
nizația de bază și urmînd exem
plul comuniștilor Pîclișan Ion, 
Constantin Ion, Manciulea Ion și 
alți, țărani muncitori, ca Șușman 
Gh., StanciU' Ion, Dăian Ion, și-au 
achitat printre primii obligațiile fa
ță de stat.

Mai avem în sat unii producă
tori care și acum pleacă urechea la 
zvonurile chiaburilor și încearcă 
să se sustragă de la îndeplinirea

Dinspre ,,Bilag“ umbrele serii 
coborau peste Oiejdea pe nesimți
te. Curînd satul se cufundase în
tr-o liniște perfectă. Din cînd în 
cînd cîte un trecător întîrziat îți 
dădea binețe și apoi își continua 
în aceeași tăcere drumul.

★
In casa țăranului muncitor, Po

pa Partenie, toți ai casei erau în 
jurul mesei, ta cină. Rozi neni, so
ția baciului Popa, servi pe toți 
la rînd și apoi se așeză și ea la 
masă. După cină, baciul Popa veni 
lîngă mine pe laviță.

— E mărișoară familia noastră 
— îmi spuse el —- dar pe cît e de 
mare pe atît de fericită. Era greu 
să-ți vorbesc asemenea lucruri îna
inte de 23 August 1944. Nu, că 
doar eu și cu soția nu ne-am fi 
înțeles bine, dar acei ce stăpîneau 
atunci — burghezii și moșierii — 
nu ne vedeau de loc cu ochi buni. 
Cică, de ce eu, rotnîn, m-am căsă
torit cu o unguroaică ? N-au fost 
romînce destule, sau de ce? Și uite 
așa am înfruntat vitregia acelor 
vremuri, ani de-a rîndul...

— Pînă și vaca din grajd ne-au 
luat-o nesătuii — intră în vorbă 
Rozi neni — și ca noi au pățit toți 

da și despre gospodăriile colective 
din Oiejdea, Benic, etc. Bibliote
cile din gospodăriile colective nu 
desfășoară o activitate rodni
că. Cărțile sînt neînregistrate, nu 
se duce o luptă pentru mărirea nu
mărului de cititori.

Se apropie iarna, care constituie 
pentru colțurile roșii un bun pri
lej de îmbunătățire a muncii. De 
aceea, este necesar ca încă de pe 
acum, responsabilii și bibliotecarii 
colțurilor roșii, consiliile de con
ducere și organizațiile de bază să 
desfășoare o muncă intensă pentru 
a pregăti activitatea de iarnă. In 
acest scop, responsabilii colțurilor 
roșii trebuie să organizeze pe lîngă 
cursurile agrozootehnice, «conferin
țe, brigăzi artistice de agitație, re
cenzii, seri literare, programe ar
tistice, cercuri de citit și alte ma
nifestații, care să aibă drept scop 
înarmarea țăranilor colectiviști cu 
cunoștințe vaste în domeniul agri
culturii și ridicarea nivelului lor cul
tural. Pentru a putea îndeplini a- 
ceste sarcini, responsabilii colțuri
lor roșii trebuie să-și întocmească 
planuri de muncă concrete, iar 
consiliile de conducere să sprijine 
din punct de vedere material acti
vitatea colțurilor roșii. Organiza
țiile de bază și de U.T.M. din gos
podării au datoria să privească cu 
mai mult spirit de răspundere 
munca cultural-educativă care con
stituie cheia înfăptuirii revoluției 
culturale.

Pentru ca colțurile roșii să des
fășoare o bogată activitate în 
cursul iernii, secțiunea culturală 
raională are datoria de a trimite 
activiști culturali care să îndrume 
în mod practic desfășurarea mun
cii cultural-educative în gospodă
riile agricole colective în perioa
da de iarnă.

obligațiilor ce le au față de stat. 
Așa sînt Gruian Ion, Stanciu Ni
colae lui S., Gruian Clement și 
Șușman Ion, care n-au înțeles să-și 
achite la timp cotele. Apoi unii din 
aceștia, ca Stanciu Nicolae, Șuș
man Ion și alții, au încercat să do
sească produsele ce trebuia să le 
predea statului. Comuniștii din sat 
însă au demascat la timp încercă
rile acestora, astfel că organele în 
drept au luat măsurile cuvenite.

CONTOR I. 
corespondent

Prietenie pentru totdeauna
țăranii muncitori unguri, sau acei 
căsătoriți cu femei de naționalitate 
maghiară din sat. Am ajuns pînă 
să ne oprească să mai vorbim un
gurește.

Dar cu toate aceste învrăjbiri 
prietenia dintre țăranii muncitori 
romîni și cei maghiari din sat n-a pu
tut fi sfîrmată. Ea s-a cimentat și 
mai mult. Dovadă grăitoare în a- 
ceastă direcție este ajutorul frățesc 
permanent ce și l-.au dat și și-l dau 
unii altora, dragostea cu care tră
iesc și muncesc împreună. Nu 
odată țăranul muncitor Popa Par
tenie i-a ajutat pe țăranii munci
tori Kadar Ferenc, Ekro Jiga sau 
Szilagy Arpad, nu odată Toth Fran- 
cisc a dat ajutorul lui multor ță
rani romîni din sat.

In acea seară mi-a fost dat să 
aud și o altă întîmplare cu o adîn- 
că semnificație.

Cu cîteva luni în urmă, în pli
nă vară, asupra casei lui Mari Ște
fan din sat se abătu o nenorocire. 
Dintr-o neglijență, se iscase un foc 
ce periclita cu arderea întregul lui 
avut. Baciul Popa, împreună cu 
familia, sărise și el în ajutor. In 
cîteva momente, întregul sat era 
în picioare. Țăranii muncitori, ro
mîni și unguri, au venit să opreas

S.M.T. Alba să intensifice 
executarea desțelenirilor
Deși agrotehnica prevede că 

pentru a se obține cele mai bune 
rezultate prin desțelenire, este ne
cesar a se face arătură cît mai 
timpurie, tehnicienii de la S.M.T. 
Alha-Iulia și secția agricolă a sfa
tului popular raional au dovedit 
puțină preocupare în această direc
ție. Acest lucru este confirmat de 
faptul că din terenul prevăzut a 
se desțeleni în raion în toamna 
anului acesta, abia au fost desțe
lenite pînă în prezent peste 280 
hectare, ceea ce reprezintă cca. 20%.

Rămînerea în urmă a desțeleniri
lor se datorește în mare țpăsură 
faptului că conducerea S.M.T.-ului 
(director Dușan Miron și inginet 
șef Ananie Ion) desfășoară o sla
bă muncă de organizare și control 
în stațiune și pe teren. Datorită a- 
cestui lucru repararea tractoarelor 
se face fără simț de răspundere. 
Așa se explică faptul că la Ber- 
ghin, unul din tractoare, după ce a 
tras cîteva brazde, s-a defectat ne- 
funcționînd mai multe zile. Apoi, 
datorită neaprovizionării la timp 
cu carburanți, au fost pierdute 
multe zile prețțoase de lucru, cum 
a fost cazul la G.A.C. Oiejdea, înto
vărășirea din Totoi etc.

Inginerul mecanic al stațiu
nii, Roată Nicolae, în loc de a 
merge direct la Obreja pentru a 
duce piesele necesare în vederea 
reparării unui tractor care nu 
funcționa de mai multe zile, a gă
sit de bine să meargă mai întîi pe 
la Cricău și a se interesa unde este 
vin mai bun, dînd prin aceasta do
vadă de nepăsare față de sarcini.

De rămînerea în urmă a lucrări
lor de desțelenire se fac de opotri- 
vă vinovați și Organizația de bază 
și comitetul de întreprindere din 
stațiune, care nu au desfășurat o 
muncă politică susținută în rîndul 
mecanizatorilor, pentru a întări 
simțul de răspundere față de sar
cini. Așa se explică de ce unii trac
toriști, ca Pădurean Nicolae și al 
ții, execută lucrări de desțelenire 
necorespunzătoare, cum s-a întîm- 
plat la Berghin unde pe mai bine 
de 6 hectare, s-au făcut lucrări de 
proastă calitate.

Trebuiesc luate toate măsurile 
pentru a se asigura în timpul cel mai 
scurt realizarea și depășirea pla
nului la desțeleniri.

că focul pustiitor și după o muncă 
încordată focul a fost stins.

★
Era tîrziu. Prinși din vorbă în 

vorbă, timpul a trecut pe nesim
țite. Baciul Popa era încă puțin 
nemulțumit. Nu izbutise să-mi po
vestească lucruri mai multe des
pre familia sa, despre viața nouă 
pe care o trăiește. I-ar fi trebuit 
pentru aceasta multe seri la rînd. 
Ținea însă mult să-mi spună de 
ceilalți care-i compun familia, des
pre luliu și Ion, care, ambii se că
sătoriseră în acest an — primul cu 
Toth Margareta, iar celălalt cu 
Kiss Rozalia — despre Rozalia, 
fata cea mai mare care s-a căsă
torit și ea cu Vajazsdy Francisc.

— Și ai să vezi — îmi spuse 
baciul Popa — că anul acesta tre
buie să mai sar un hop. Elisabeta 
și-a pus în gînd să se mărite ș 
ea și, iacătă-mă din nou la „chel 
tuială“.

I-am strîns mîna puternic aces 
tui om care, ca multe milioane d 
țărani muncitori din patria noas 
tră, a cunoscut adevărata viață î 
anii puterii populare și i-am pre 
mis că la nunta Elisabetei... m 
voi duce și eu.

N. SPINEANU
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Ecouri la nota guvernului sovietic
adresată guvernelor țărilor europene și S. U. A.

FRANȚA
PARIS (Agerpres). — Propune

rea guvernului sovietic cu privire 
la convocarea Ja 29 noiembrie a u- 
nei conferințe în problema organi
zării unui sistem general european 
de securitate colectivă se află în 
centrul atenției presei pariziene 
din 15 noiembrie.

Ziarul J,Liberation" subliniază 
că nota sovietică „a produs o pu
ternică impresie"! Ziarul arată că 
această notă „confirmă seriozita
tea cu care privește Moscova con
secințele probabile ale înarmării 
Germaniei de la Bonn".

„Liberation” scrie în continuare 
că Franța trebuie să aleagă neîn- 
tîrziat. „Această notă, continuă 
ziarul, a fost primită cu un uriaș 
interes în întreaga lume. In ade
văr, avem în fața noastră o pro
punere care nu poate fi nici ocoli
tă, nici respinsă de guvernele că
rora le-a fost adresată, fără a pro
voca protestul opiniei publice din 
aceste țări”.

„Liberation" propune ca dezbate
rile din Adunarea Națională cu 
privire la ratificarea acordurilor de 
■la Londra și Paris, fixate pentru 
10 decembrie, să fie aminate.

Spre deosebire de ziarele demo
crate, presa reacționară propune 
să se dea un răspuns negativ la 
nota guvernului sovietic.

Ziarul „Combat" consideră că 
nota guvernului sovietic constituie 
„un avertisment" dat celor trei pu
teri occidentale. Potrivit părerii 
ziarului, Uniunea Sovietică poate 
să convoace o conferință la care 
să participe numai acele țări care 
„vor accepta propunerea sa”. „De 
acum înainte, continuă „Combat”, 
inițiativa depășește cadrul relații
lor dintre cele patru puteri".

Vorbind despre avertismentul cu
prins în nota sovietică, ziarul sub- 
l-’niază că „comentatorii care s-au 
grăbit să conchidă că în această 
notă nu există „nimic nou", sau 
să o prezinte ca o simplă manevră 
menită să intimideze, într-adevăr 
s-au cam pripit",

PARIS (Agerpres). — Comen- 
tînd noua notă sovietică, agenția 
France Presse subliniază că ea a 
fost adresată absolut tuturor state
lor europene.

„Această notă, subliniază agen
ția, este cea mai concretă dintre 
notele adresate vreodată de guver
nul sovietic : ea precizează ce țări 
sînt invitate, fixează data, indică 
locul. Țările cu care U.R.S.S. nu 
are relații diplomatice pot fi invi
tate de Franța, Anglia și S.U.A."

ANGLIA
LONDRA (Agerpres). — TASS
Nota guvernului sovietic care 

propune convocarea unei conferin
țe în problema creării unui sistem 
de securitate colectivă în Europa 
este comentată cu multă rezervă 
de observatorii diplomatici ai zia
relor și agențiilor. „Observer" scrie 
că dacă puterile occidentale vor 
respinge propunerile sovietice, U- 
niunea Sovietică va put ea convo
ca o conferință a țărilor de demo
crație populară și a „oricăror țări

Procesul unor foști membri ai Gestapoului hitlerist în Franța
PARIS. — La 15 noiembrie a 

început ia Lyon procesul a 31 foști 
membri ai Gestapoului hitlerist. Ei 
sînt judecați pentru asasinarea a 
peste o mie de persoane prin îm
pușcare și torturi și pentru depor
tarea a mii de persoane în Germa

neutre, care vor dori să participe 
la ea",

Expunînd deosebirea dintre punc
tul de vedere al puterilor occiden
tale și cel al Uniunii Sovietice în 
problema securității, „Observer?" 
scrie că „Occidentul insistă asu
pra creării unor alianțe militare, 
în timp ce comuniștii propun se
curitatea colectivă".

LONDRA (Agerpres). — Presa 
burgheză face o scurtă expunere 
a notei din 13 noiembrie adresată 
de guvernul sovietic guvernelor ță
rilor europene și S.U.A. Numai zia
rul „Times" publică textul integral 
a.l notei. Presa engleză trece sub 
tăcere acea parte din nota sovieti
că în care se spune că traducerea 
în viață a planurilor de reînviere 
a militarismului german, elaborate 
la conferințele de la Londra și Pa
ris, „va provoca în mod inevitabil 
agravarea relațiilor dintre statele 
europene, intensificarea cursei înar
mărilor și sporirea considerabilă 
pentru popoarele din Europa a po
verii cheltuielilor militare. In le
gătură cu aceasta, va fi cu totul 
firesc dacă popoarele europene iu
bitoare de pace vor fi nevoite să ia 
măsuri noi pentru asigurarea se
curității lor".

Observatorul diplomatic al zia
rului „Times" declară că ultima 
notă „urmărește și mai evident de- 
cît cele anterioare, să întîrzie înar
marea Germaniei occidentale".

Far-r, comentatorul diplomatic al 
ziarului „Daily Mail", scrie că pu
terile occidentale „au căzut de a- 
cord în cadrul unor tratative con
fidențiale" să nu participe la con
ferință, pînă după ratificarea acor
durilor de la Paris. Intr-un articol 
redacțional „Daily Telegraph and 
Morning Post" relevă că nota in
vită și statele neutre să participe 
la, conferința europeană. „Din a- 
ceastă cauză, scrie în continuare 
ziarul, propunerii sovietice trebuie 
să i se dea mai mult decît un răs
puns scurt și evident, căci țelul el 
este de a împiedica ratificarea a- 
cordurilor de la Paris și de a des
trăma Uniunea nord-atlantică. Bi
neînțeles, acesta este scopul ei prin
cipal și direct. Dar nota înseamnă 
ceva mai mult. Guvernul sovietic, 
probabil, vrea într-adevăr un pact 
de securitate colectivă, care să 
grupeze toate țările europene".

IUGOSLAVIA
BELGRAD (Agerpres). — 

TASS.
Ziarele „Borba" și „Politika” 

publică fără nici un comentar ex
punerea notei guvernului sovietic 
adresate guvernelor țărilor europe
ne, S.U.A. și Republicii Popullare 
Chineze cu privire la convocarea 
la 29 noiembrie, la Moscova sau 
la Paris, a unei conferințe pe în
treaga Europă în problema creării 
unui sistem de securitate colectivă 
în Europa..

ITALIA
ROMA (Agerpres). — Nota gu

vernului sovietic cu privire ia con
vocarea unei conferințe pe întrea
ga Europă a fost primită cu un 
deosebit interes de opinia publică 

nia hitleristă. In fața tribunalului 
se află numai 5 dintre acuzați, res
tul fiind judecați în contumacie.

La paris, presa democrată scoa
te în evidență faptul că, în timp 
ce încă n-a fost lichidată răspun
derea pentru crimele săvîrșite de 

din Italia și a fost publicată la loc 
de frunte de aproape toate ziarele. 
Ziarul „Unita" a publicat pe pri
ma pagină textul notei sovietice și 
un articol al corespondentului său 
din Moscova.

Ziarul „Messagero" a publicat 
extrase din nota sovietică într-o 
corespondență din Washington în 
care, ținînd isonul propagandei ar ■, 
mericane, susține că Uniunea So
vietică și-ar propune ca scop „să 
împiedice ratificarea acordurilor cu 
privire la înarmarea Germaniei, 
semnate la Paris". „Messagero” tre
ce însă sub tăcere faptul că Uniu
nea Sovietică vede în crearea nou
lui Wehrmacht o amenințare a li
bertății și independenței tuturor 
țărilor europene, o sursă primej
dioasă de conflicte militare în Eu
ropa, și că U.R.S.S. propune crea
rea unui sistem eficient de securi
tate colectivă în Europa.

S. U. A-
NEW YORK (Agerpres). — 

TASS.
Un purtător de cuvînt al Depar

tamentului de stat al S.U.A. a. co
municat corespondenților de presă 
că Departamentul de stat a primit 
nota guvernului sovietic și că ea 
va fi „studiată amănunțit".

După cum relatează Hightower, 
corespondentul agenției Associa
ted Press, reprezentanți oficiali ai 
Departamentului de stat au sfufliat 
cu atenție nota sovietică, dar, jude
cind după toate indicațiile, ei con
tinuă să împărtășească părerea se
cretarului de stat, Dulles, că trata
tivele cu Uniunea Eovietică în 
problemele europene nu pot fi în
cununate cu succes atît timp cît 
nu se va hotărî definitiv și oficial 
participarea Germaniei occidentale 
la Uniunea Atlanticului.

Hightower face presupuneri în 
legătură cu ceea ce se va între
prinde în cazul cînd S.U.A. și ce
lelalte ■ țări occidentale vor respin
ge propunerea guvernului sovietic. 
El consideră că Uniunea Sovietică 
va convoca, evident, o conferință 
la Moscova a acelor țări care vor 
răspunde favorabil la propunerea 
sovietică. „Această conferință, de
clară Hightower, v,a putea elabo
ra vreun tratat, care... s-ar putea 
să fie rivalul răsăritean al Uniunii 
Atlanticului".

Din declarațiile „personelor ofi
ciale" și presei americane reiese 
cît se poate de limpede că Statele 
Unite încearcă să dea tonul adep- 
ților lor din celelalte țări, asupra 
felului în care să reacționeze la 
noua propunere sovietică.

Corespondentul din Washington 
al agenției United Press, Gonzalez, 
nu ascunde că persoanele oficiale 
de la Washington sînt neliniștite 
de reacția la propunerea sovietică 
a „popoarelor unor asemenea țări 
ca Franța, care se teme de o Ger
manie înarmată..." Corespondentul 
agenției Associated Press, High
tower, subliniază de asemenea 
„teama unor cercuri" (din Europa 
— N.R.), că înarmarea Germaniei 
poate duce Ia reînvierea hitleris- 
mului.

hitleriști în timpul celui de al do
ilea război mondial, cercurile gu
vernante franceze pun la cale re
nașterea noului Wehrmacht, sub 
conducerea unor foști hitleriști de 
aceiași formație cu. asasinii de ieri.

Luptăm pentru
Pentru cel ce muncește pe' ogor, 

nimic nu poate fi mai plăcut ca a- 
tun-ci cînd munca lui este urmată 
de o recoltă bogată.

Eu m-am convins din proprie 
experiență că rezultatele bune nu 
se obțin muncind pămîntul după 
obiceiuri învechite, din bătrîni. 
De aceea eu am căutat să mă 
lepăd de prejudecăți ca, de pildă, 
de a semăna porumbul „cînd cîntă 
cucul" etc. Pentru aceasta și cînd 
nu eram încă membru în întovără
șire, căutam să dau ascultare în
drumărilor tehnicienilor de la ra
ion, să dezmiriștesc în primele 2-3 
zile de la recoltarea păioaselor, 
să car gunoi pe cîmp, să fac ogor 
de toamnă și să însămînțez porum
bul din știuleții cei mai frumoși și 
numai de la mijlocul lor. Străduin. 
du-mă să lucrez cît mai bine pă- 
mîntu'l, semănînd porumbul pe 
rînduri cu mașina, eu reușeam să 
scot 1.500 — 2.000 kg. porumb la 
hectar.

Odată cu înscrierea mea în în
tovărășirea ce a luat ființă în co
muna noastră, în anul 1952, unde 
am intrat cu o suprafață de 1,59 
hectare de pămînt posibilitățile 
îmbunătățirii condițiilor de viață 
ale familiei mele au crescut cu 
mult.

Munciiîd pămîntul în întovără
șire cu tractoarele și mașinile de 
la S.M.T., folosind semințe de bu
nă calitate și respectînd regulile 
agrotehnice, noi am reușit să ob
ținem recolte tot mai bogate.

Anul acesta în întovărășire eu am 
avut însămînțat cu porumb 70 ari,

Ziua internațională a studenților
Tineretul din universitățile și in

stitutele superioare din toate ță
rile lumii a sărbătorit tradiționala 
zi internațională a studenților, zi 
cu care sa încheiat și săptămîna 
internațională a studenților.

Milioane de studenți a făcut să 
răsune cu acest prilej și mai pu
ternic glasul lor în apărarea păcii 
și prieteniei între popoare. Ziua in
ternațională a studenților își are 
originea în lupta studenților demo- 
crați împotriva fascismului. In zo
rii zilei de 17 noiembrie 1939, 9 
studenți ai Universității din Praga, 
luptători antifasciști, au fost uciși 
mișelește de către naziști. In anul 
1941, în semn de omagiu adus a- 
cestor studenți patrioți, ziua de 17 
noiembrie a fost proclamată zi in
ternațională a studenților.

Dupîj cel de al doilea război 
mondial, ziua de 17 noiembrie a 
devenit simbolul luptei studenților 
pentru pace, libertate și cultură. In 
lupta comună a tinerei generații 
s-a călit și s-a dezvoltat Uniunea 
Internațională a Studenților (U.I.S.) 
înființată în 1946.

A 9-a sesiune a Adunării Generale a O. N. U.

In Comitetul Politic Special
NEW YORK (Agerpres). — 

TASS.
Comitetul Politic Special al 

Adunării Generale a terminat exa
minarea problemei admiterii de noi 
membri în Organizația Națiunilor 
Unite.

Delegațiile Indiei și Indoneziei 
au prezentat un proiect de rezolu
ție care propune ca toate proiectele 
de rezoluție și amendamentele la 
ele, prezentate Comitetului Politic 
Special în cadrul actualei sesiuni 
în problema admiterii de noi mem
bri în O.N.U., să fie predate Con
siliului de Securitate.

Delegațiile S.U.A., Angliei, Fran
ței și Australiei, ridicînd obiecțiuni 
împotriva proiectului de rezcfluție

recolte bogate
din care 10 ari în cuiburi așezate 
în pătrat. De pe această suprafață 
— cu tot timpul nefavorabil care 
ne-a împiedicat în executarea lu
crărilor de întreținere — am obți
nut de pe cei 60 ari însămînțat pe 
rînd peste 1.600 kg. de porumb, a- 
dică peste 2.600 kg. la hectar. De 
pe suprafața însămînțată în rîn- 
rînduri așezate în pătrat am ob
ținut 320 kg., rezultînd astfel o 
producție de peste 3.000 kg. po
rumb boabe la hectar, dovedindu-se 
astfel superioritatea însămînțăriior 
după metode înaintate.

In vederea asigurării unei recol
te bogate de grîu în anul următor,, 
muncind în întrecere, eu am cău
tat să eliberez din timp terenul' 
pentru executarea arăturilor șî 
însămînțăriior cu S.M.T.-uJ. La 
însămînțări am folosit semințe 
condiționate și tratate, lucrare pe 
care noi, întovărășiții, am reușit 
s-o terminăm la timp, îndeplinim- 
du-ne angajamentul în cinstea zi
lei de 7 Noiembrie.

Prevederile proiectului de Direc
tive al celui de al II-le a Congres, 
al partidului cu privire la dezvolta
rea agriculturii în următorii 2—3 
ani, asigură largi posibilități țăra
nilor muncitori întovărășiți pentru: 
obținerea unei producții tot mat 
îmbelșugate. împreună cu familia 
mea, sîntem hotărîți să luptăm cu- 
toate forțele și priceperea, pentru- 
obținerea unei producții sporite la 
hectar, pentru asigurarea unui trai, 
mai fericit a celor ce muncesc.

APOLZAN GHEORGHE 
membru al întovărășirii agricola 
„7 Noiembrie" — Vințul de Jos

In prezent U.I.S.-ui unește sub- 
steagul său aproape 6 milioane de 
studenți de cele mai diferite con
vingeri și concepții, din. 72 de țări. 
U.I.S.-ul desfășoară importante- 
acțiuni pentru apărarea păcii, pen
tru apărarea drepturilor studenți
lor,' pentru întărirea unității lor, a: 
solidarității cu studenții din țările- 
dependente și coloniale.

Anul acesta ziua de 17 noiembrie- 
s-a sărbătorit în condițiile inten
sificării participării studenților ia 
lu-pta popoarelor împotriva reînvie
rii militarismului german, (pen'- 
yu asigurarea securității colective- 
in Europa.

Alături de studenții din întreaga 
lume, studenții din Republica Popu
lară Romînă au sărbătorit ziua in
ternațională a studenților cu noi 
succese în învățătură, participînd 
activ la lupta pentru înflorirea pa
triei noastre. Studenții din R.P.R. 
iși exprimă solidaritatea lor -depli
nă cu studenții din întreaga lume 
care apără pacea și prietenia în
tre popoare.

al Indiei și Indoneziei, au încercat 
din nou să impună Comitetului ho- 
tărîrea de a vota proiectele de re
zoluție care propun admiterea în;
O.N.U. doar a statelor care sînt 
pe placul Statelor Unite și Angli
ei. Comitetul a adoptat însă cu o- 
majoritate de voturi hotărîrea de a 
se acorda prioritate la vot proiec
tului de rezoluție a>l Indiei și In
doneziei. In favoarea acestui pro
iect de rezoluție au votat 25 de 
delegații, inclusiv U.R.S.S., Ceho
slovacia, Polonia, R.S.S. Ucrainea
nă, R.S.S. Bielorusă. împotriva .pro
iectului au votat 24 de delegații,, 
inclusiv S.U.A., Anglia, Franța, 
Australia și altele.
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