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Să orientăm munca 
organizațiilor de partid 

spre îndeplinirea sarcinilor 
privitoare la dezvoltarea 

agriculturii
PIPOȘ IOAN

secretar al comitetului raional P.M.R. 
Hunedoara

Proiectul de Directive al celui de al 
II-lea Congres al partidului, pune în fața 
oamenilor muncii din țara noastră sar
cina deosebită de a lupta prin toate mij
loacele pentru ridicarea agriculturii pe 
o treaptă superioară, de a lupta pentru 
obținerea de noi succese în transformarea 
socialistă a agriculturii, în scopul realizării 
unei abundențe de produse necesare îm
bunătățirii continue a nivelului de trai 
al poporului muncitor. Siguranța succe
sului în îndeplinirea sarcinilor reieșite 
din proiectul de Directive, depinde în mare 
măsură de conținutul muncii politice și 
organizatorice desfășurată de către or
ganizațiile de partid, de caracterul mobi
lizator al acesteia.

Unele organizații de bază sătești, din 
cadrul raionului nostru, dovedind că au 
înțeles importanța covîrșitoare a noilor 
sarcini ce stau în față, au treCut fără în
târziere la studierea amănunțită a proiec
tului de Directive fiind convinși că numai 
prin însușirea temeinică de către fiedare 
membru și candidat de partid a sarcini
lor prevăzute, vor putea obține rezultate 
bune în munca politico-organizatorică pe 
care trebuie să o desfășoare în rîndul oa
menilor muncii din agricultură.

Organizația de bază din satul Boș, de 
pildă, dezbătînd proiectul Directivelor în 
cadrul unei adunări generale lărgite, a 
întocmit imediat un plan de măsuri pe 
baza propunerilor reieșite din discuții îm- 
părțindu-se fiecărui membru de partid sar
cini concrete, menite să ducă la traducerea 
în viață a prevederilor din proiectul de Di
rective. Printre altele, în acest plan figu
rează : formarea unui colectiv din mem
bri de partid, utemiști și delegate de fe
mei, care să se ocupe de descoperirea te
renurilor înțelenite, îmbunătățirea agita
ției vizuale și a muncii de lămurire de 
la om la om, prelucrarea statutului G.A.C. 
în fața țăranilor muncitori, etc.

Semnificativ este de asemenea exemplul 
comuniștilor Herban Aurel, Stăncoane 
Aron, Popa Igna și alții din organizația 
de bază a satului Alun, care printr-o 
susținută muncă politică și prin folosirea 
celor mai convingătoare metode, au reușit 
să îndrume în scurt timp pe țăranii mun
citori din sat pe drumul bunei stări, 
formînd astfel prima întovărășire zooteh
nică de Creștere a oilor, din cadrul raionu
lui nostru. Acest succes al comuniștilor din 
Alun, crește cu atît mai mult în însem
nătate. cu cît pilda lor a fost urmată și 
de alți țărani muncitori, cum ar fi cei din 
satele Sohodol. Poenița Voinii, Cemișoara 
Flofesii, Vadul Dobri, Galeș și din altele, 
care la îndemnul membrilor de partid au 
format și în satele lor asemenea întovă
rășiri.

Dacă unele organizații de bază sătești 
au dovedit un înalt spirit de inițiativă 
și o puternică voință de muncă în direc
ția popularizării și traducerii în fapt e 
sarcinilor privitoare la dezvoltarea agri
culturii, trebuie arătat că nu același lu
cru se poate spune despre organizațiile de 
bază din satele Lingina, Păroasa, Batlz. 
Lelese, Streisîngeorgiu și altele, unde 
munca politică de masă se prezintă la un 
nivel scăzut. Membrii acestor organizații 
uitînd de îndatoririle statutare pe care 
Ie au și de răspunderea pe care o poartă 
în fața partidului, desfășoară o slabă 
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In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Noi realizări în întrecere în fabrici și pe ogoare
Angajamentele prind viată Realizările constructorii

Muncitorii. tehnicienii și inginerii fero
viari din Direcția Transporturi a Combi
natului metalurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” 
Hunedoara, au trecut încă de pe acum la 
îndeplinirea angajamentelor, pe care și 
le-au luat în cinstea Congresului parti
dului și a celei de a 37-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Astfel, muncitorii și tehnicienii secției 
întreținere, au construit linia haltei de 
minereu mărunt de la Crăciuneasa cu 12 
zile înainte de termen, evidențiindu-se 
în mod deosebit comuniștii Surdu Nico- 
lae, Coșereanu Gheorghe, Necșa Petru și 
alții, care prin punerea în funcțiune a 
acestei linii, au adus un aport deosebit 
la îmbunătățirea transportului de siderită 
măruntă necesară furnalelor.

Mai multă fontă peste plan
Hotărîți să traducă în fapte angajamen

tele luate în cinstea Celui de al doilea 
Congres al P.M.R. și a zilei de 7 Noiem
brie, fumaUștii din cadrul uzinei „Vic
toria” CăAan, reușesc să înscrie succese de 
seamă în munca lor.

Organizîndu-și temeinic looul de muncă 
și intensificînd întrecerea socialistă, mun
citorii ce deservesc furnalul nr. 2, au reu
șit ca pînă în ziua de 26 septembrie să 
dea peste prevederile planului de produc
ție Cu 5,3 la sută mai multă fontă.

Muncă însuflețită pe ogoarele raionului nostru
In urma muncii depuse de către colec

tiviști, întovărășiți și țărani muncitori cu 
gospodării individuale din raionul nos
tru, s-a ajuns ca pînă la data de 25 sep
tembrie a. c. să se recolteze porumbul de 
pe o suprafață de peste 1.100 hectare, car
toful de pe o suprafață de 291 hectare, iar 
floarea soarelui de pe 20,50 hectare. Para
lel cu recoltarea acestor culturi, s-«u mai 
executat pînă la aceeași dată arături pen
tru însămînțările de toamnă pe o supra
față de 2393 hectare, iar pe 160 hectare

— ——-  = La desțelenit ==^- -   -
In comuna Rapoltul Mare, organizația 

de bază' P.M.R. și Sfatul popular, au acti
vizat cercurile de citit dare duc o inten
să activitate în popularizarea proiectului 
de Directive cu privire la dezvoltarea a- 
griculturii în următorii 2—3 ani.

...„Pentru mărirea suprafețelor cultivate 
și folosirea deplină a tuturor rezervelor 
de terenuri este de o importanță deose
bită ca în 2—3 ani să se identifice toate 
suprafețele agricole și silvice și să se 
asigure o evidență clară a suprafețelor pe 
sectoare sociale, pe gospodării și mod de 
folosință... se vor mări suprafețele a- 
rabile și cultivabile... prin îndiguiri, de
secări, canalizări, defrișări, desțeleniri, a- 
menajări și altele...”, Citea rar, cu aten
ție, primul capitol din proiectul de Direc
tive pentru dezvoltarea agriculturii, to
varășa Ștefănescu Aurora, conducătoarea 
unui cerc de citit din comuna Rapolt, din 
care fac parte țăranii muncitori Popovici 
Aurel, Cuteanu Pamfil, Măda Lazăr și 
alții. Fiecare cuvînt, fiecare frază, erau 
ascultate cu atenție. Odată terminat de 
citit primul capitol, se și legară discu
țiile.

— Eu sânt de părere că și la noi există 
astfel de locuri. Unele cu o suprafață mică 
la țăranii muncitori, altele proprietatea

Cu multă dragoste muncește pentru în
deplinirea angajamentelor luate și buna 
deservire a secțiilor productive cu mate
rialele necesare și brigada utemistă în 
frunte cu tovarășul Drăgușan loan, me
canic pe locomotiva nr. 9. Această brigadă 
a reușit ca în numai 25 de zile ale lunii 
septembrie să depășească norma de ma
nevrare a vagoanelor cu 16 la sută. Pentru 
a evita orice defecțiuni care s-ar ivi la 
locomotivă, brigada își îngrijește loco
motiva în Cele mai bune condiții, iar u- 
nele reparații mici care se ivesc le exe
cută singură.

COSTEA SOFIA 
corespondentă voluntară

O contribuție de seamă la obținerea a- 
cestui succes, au adus-o schimburile de 
tineret, din care fac parte fruntașii între
cerii socialiste, Arghiri Constantin, Blaj 
loan, Păuncean Gheorghe și Isac Teodor, 
care aplicând metoda maistrului sovietic 
A. Filipov, au redus pînă la aceeași dată 
declasatele la zero.

HUMEI. EMERIC
I 1 ' '"~i- corespondent voluntar 

s-au făcut arături adânci de toamnă pen
tru însămînțările de primăvară.

Fruntași în recoltatul culturilor de toa
mnă și în executarea arăturilor pentru 
însămînțări, sânt țăranii muncitori din 
comunele Cristur, Hășdat și altele. In co
munele Călan și Hășdat, țăranii munci
tori după ce au pregătit bine terenul, au 
trecut la însămînțatul griului de toamnă, 
însămînțînd în primele zile de la declan
șarea campaniei agricole de toamnă o su
prafață de peste 10 hectare grîu.

sfatului popular, pe întinderi mult mai 
mari. Așa-i pășunea de la „Sideți” și 
„Nearoși”, spunea colectivistul Popovici 
Aurel.

— Ai dreptate, se amestecă în vorbă 
țăranul sărac Măda Dazăr, da, dacă o să 
desțelenim pășunile, nu distrugem baza 
furajeră ?

După o clipă de gîndire, conducătoarea 
Cercului interveni la discuția lor:

— Nu te-ai gîndit rău tovarășe Popovici. 
Acum vre-o 10—15 ani o parte din pășu
nea de la „Nearoși” era arabilă și produ
cea porumb frumos. Desțelenind-o am 
reda agriculturii încă o suprafață de 3,5 
hectare, iar pășunile de pe dealurile din 
împrejurimi sînt suficiente, chiar dacă 
am avea încă odată atâtea vite. Lucrul 
acesta ar trebui să-I propunem Comitetu
lui executiv al sfatului popular.

N-a trecut mult și Comitetul executiv 
al sfatului popular, după analiza făcută de 
inginerul agronom Cantemir, a aprobat 
desțelenirea unei porțiuni din suprafețele 
de pășune de la „Nearoși” și „Șideti”.

☆
Tractorul ..K.D.-35”. condus cu pricepere 

de utemistul Hîrci Ioan, a început să răs
toarne brazde adinei și late din pășunea 
așezată lingă șoseaua ce duce spre Ra

or 
hunedoreni

In cinstea celui de al doilea Congres al 
P.M.R. și a zilei de 7 Noiembrie, construc
torii s-au angajat, printre altele, să dea 
gata pînă la 30 octombrie alte 54 apar
tamente la blocul 37 O.M.

Brigăzile complexe conduse de Semeș 
Paul și Țîmpea Avram, care lucrează la 
acest bloc, au reușit da în numai 8 zile de 
la luarea angajamentelor să realizeze 13 
la sută din volumul luorărilor de ten
cuieli, 17 la sută pardoseli de mozaic, 19 
la sută pardoseli de parchet, și 11 la sută 
voțpsitorie.

Da blocul nr. 61, brigada complexă a 
fruntașului în întrecerea socialistă Oltea- 
nu loan, tot în 8 zale, a executat lucrările 
tencuielilor la pereți și tavane în propor
ție de 25 la sută, a realizat 40 la sută la 
montatul sobelor de teracotă și un procent 
de 75 la sută la montatul scărilor de pre
fabricate.

Au obținut 
peste 2000 kg. 

floarea soarelui la hectar
In primăvara acestui an, membrii gos

podăriei agricole colective „Viață Nouă” 
din satul Sîntandrei, au executat însămîn- 
țatul culturii de floarea soarelui în cui
buri așezate în pătrat și cu sămînță de 
cea mai bună calitate. Aplicînd întocmai 
regulile agrotehnice de întreținere a aces
tei culturi, colectiviștii au reușit să ob
țină o producție de peste 2.000 kg. sămîn- 
ță de floarea soarelui la hectar. Recolte 
mari la hectar vor mai obține colectiviștii 
anul acesta și la cartofi, care de asemenea 
au fost însămânțați în cuiburi așezate în 
patrat.

polt și căreia .localnicii îi spun „Nearoși”. 
In jurul primelor brazde se strângeau 
țăranii muncitori aflați cu vitele pe pă
șunea din vecinătate și cei care se întor
ceau cu căruțele încărcate cu porumb de 
la cîmp.

— Bun pământ, reavăn și negru. Acum 
e odihnit, la primăvară o să crească pe 
el o mîndrețe de porumb, mai frumos ca 
al vecinilor, spuse Jurj Ionică, unul din 
țăranii muncitori, frămîntînd în mână un 
bulgăre de pămînt din brazda proaspăt 
trasă.

— Ehei, așa pământ să fie lăsat în pa
ragină ? Păcat de el. Eu îmi aduc aminte 
că acum 10—15 ani de pe locul ăsta ie
șeau 5—6 care bune de porumb, se a- 
mestecă în vorbă unul din bătrînii care 
păzea vitele.

Duduitul înfundat al tractorului care 
trăgea din greu să răstoarne țelina pă
mântului care ani și ani nu mai fusese 
lucrat, se pierdea prin împrejurimile Ra- 
poltului.

Drumeții, care se opreau o clipă din 
drumul lor, priveau cu admirație cum 
brazdă după brazdă, pământul negru și 
lucitor era răsturnat de trupițele plugu
lui, cum fîșia arată creștea văzînd cu ochii.



A V-a aniversare a proclamării Republicii Populare Chineze
Avîntul fara precedent 

al industriei constructoare 
de mașini

In cursul perioadei de refacere econo
mică a țării (1949—1952), producția na
țională de mașini-unelte pentru tăierea 
metalelor a crescut de 6,5 ori. Progresul nu 
a fost numai din punct de vedere cantitativ. 
Muncitorii și inginerii chinezi fabrică a- 
cum peste 1600 tipuri de mașini care nu 
au fost produse niciodată pînă acum în 
această țară.

înainte de eliberare, peste trei sferturi 
din mașinile necesare industriei Chinei 
erau importate. Cele cîteva uzine cons
tructoare de mașini care existau în țară 
se ocupau mai mult Cu asamblarea și re
pararea mașinilor și utilajului adus din 
străinătate.

In 1933 — an considerat normal în eco
nomia Chinei dinainte de războiul de re
zistență împotriva imperialismului japonez 
— mașinile constituiau mai puțin de 1 
la sută din totalul producției industriale 
a țării

In cursul ultimilor cinci ani, s-a schim
bat întreaga situație. Toate ramurile eco
nomiei de oare depinde industrializarea 
planificată a țării sînt înzestrate cu mașini 
fabricate în China.

Centrul cel mai important este orașul 
Șanhai, care deține o treime din capaci
tatea totală de producție a țării în aceas
tă ramură industrială.

In 1952, uzina din Șanhai a fost înzes
trată cu utilaj nou primit din Uniunea 
Sovietică și R. Cehoslovacă, ceea ce i-a 
dat posibilitatea să sporească cantitatea 
și să îmbunătățească calitatea produc
ției. Ea este astăzi una dintre cele mai 
mari uzine constructoare de mașini din 
China, specializîndu-se în construirea de 
mașini de șlefuit de înaltă precizie, pe 
care le pune în cursul celui de al doilea 
an al planului cincinal la dispoziția a 
336 de fabrici din întreaga țară.

La Mukden, un alt centru important, se 
fabrică strunguri grele de tip sovietic, 
compresoare cu aer comprimat de 300 
h. p., mașini pentru foraj în stîncă și alte 
unelte pneumatice și transformatoare u- 
riașe pentru instalațiile de energie elec
trică. Se fabrică aici macarale pentru iL- 
dustria construcțiilor și utilaj folosit d<- 
numeroase echipe de cercetări geologice 
care explorează în prezent bogățiile natu
rale ale Chinei.

La 1 octombrie 1954, marele popor chinez — și împreună cu el întreaga omenire 
iubitoare de pace — sărbătoresc aniversarea a cinci ani de la cel mai măreț eveniment 
din istoria Chinei, — proclamarea Republicii Populare Chineze.

In această zi, poporul de sute de milioane al Chinei trece în revistă cu bucurie și 
cu îndreptățită mîndrie patriotică succesele dobindite în cei cinci ani, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez și a Guvernului Central Popular, în irunte cu tovarășul 
Mao Ize-dun.

Cei cinci ani care au trecut de atunci au arătat in mod grăitor marea forță vitală 
a Chinei democrat-populare. Sub conducerea gloriosului Partid Comunist Chinez, poporul 
chinez realizează cu succes transformări de importanță istorică mondială. El a refăcut 
economia distrusă de război, a lichidat feudalismul și a pășit pe calea industrializării 
și a dezvoltării întregii economii, pe calea întăririi necontenite a marelui stat chinez, 
pe calea construirii socialismului, în interesul cauzei păcii și securității în lumea în
treagă.

Succese în lupta pentru lichidarea analfabetismului
Adevărata înflorire a culturii chineze 

a început abia după Revoluția populară.
Puterea populară a creat o vastă rețea 

de școli, de cursuri și cercuri pentru li
chidarea analf abetismului. In vechea Chi
nă, neștiutorii de carte constituiau 80 la 
sută din întreaga populație. Numărul 

muncitorilor și funcționarilor care au în
vățat carte a fost în 1950 de 1.064.736, iar 
în 1952 — de peste 3.080.000. Este impre
sionant numărul țăranilor oare învață în 
cadrul cursurilor sătești de iarnă. In timp 
ce în iarna 1949—1950 au învățat carte 
12.992.225 țărani, în iama 1951—1952, nu
mărul lor a fost de 48.850.000.

Un rol important în lupta pentru lichi
darea analfabetismului în rîndurile popu
lației adulte l-a avut metoda rapidă de 
învățare a hieroglifelor, inventată de ac
tivistul cultural al Armatei Populare Chi
neze de Eliberare, Ci Țian-hua, cu ajuto
rul căreia învață foarte repede a citi și 
scrie. Intr-o serie de regiuni din China au 
fost stabilite termene concrete pentru li
chidarea analfabetismului. Astfel s-a sta
bilit ca până la sfîrșitul anului 1957 să fie 
lichidat analfabetismul în China de nord- 
est, unde populația număra peste 43.000.000 
de locuitori.

Pc calea transformării 
socialiste a agriculturii

După ce a terminat refacerea econo
miei naționale, Republica Populară Chi
neză a trecut în anul 1953 la construcția 
economică planificată.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist, în frunte cu tovarășul Mao Țze-dun, 
a trasat partidului și poporului drept prin
cipale sarcini ale perioadei de trecere la 
înfăptuirea treptată a industrializării so
cialiste, înfăptuirea treptată a transfor
mării socialiste a agriculturii, a produc
ției meșteșugărești, a comerțului particu
lar și a industriei particulare.

îndeplinind sarcinile perioadei de trece
re, masele largi de țărani chinezi trec ou 
un avînt fără precedent la munca în co
lectiv. Crește rapid numărul de coopera
tive agricole de producție și de grupuri 
de ajutor reciproc în muncă.

In perioada octombrie 1953—aprilie 1954, 
adică în decurs de șase luni, numărul coo
perativelor agricole de producție a sporit 
in țară de peste șase Ori — de la 14.090 
la peste 95.000, iar numărul gospodăriilor 
țărănești din aceste cooperative a sporit 
de la 273.C00 la 1.700.000. Paralel cu creș
terea numărului cooperativelor crește ți 
numărul de grupuri de ajutor reciproc în 
muncă. Acestea cuprind peste 50 la sută 
din numărul total al gospodăriilor țără
nești din R. P. Chineză.

In anul 1957 — ultimul an al primului 
cincinal — cooperativele agricole de pro
ducție vor însuma aproximativ 35 la sută 
din numărul total de gospodării țărănești 
și aproximativ 40 la sută din întreaga su
prafață culitivabilă. In China de nord, 
China de nord-est și în alte regiuni eli
berate mai de mult, Cooperativele agricole 
de producție vor deveni forma de bază a 
producției agricole. In cursul celui de al 
doilea cincinal se va înfăptui în linii ge
nerale cooperativizarea agriculturii în 
R. P. Chineză.

încă din 1943, tovarășul Mao Țze-dun 
a lansat țărănimii lozinca „Organizați-văl”. 
El arăta că „ma-seie țărănești duc de mii 
de ani gospodăria individuală în cadrul 
căreia fiecare familie, fiecare gospodărie, 
constituie o unitate economică separată. 
Această producție individuală dispersată 
este baza economică a regimului feudal, 
iar pe țărani îi condamnă la o mizerie veș-* 
nică. Singurul mijloc de înlăturare a a- 
cestei situații este colectivizarea treptată, 
iar singurul drum spre colectivizare, după 
Cum ne-a învățat benin, este cooperația”.

Constituția Republicii Populare Chineze
Zilele trecute, marele popor chinez a 

sărbătorit un eveniment de însemnătate 
uriașă : a fost adoptată Constituția Repu
blicii Populare Chineze, care întruchi
pează și consfințește roadele luptelor în
delungate ale popoarelor Chinei, pentru li
bertate și independență națională .

Proiectul Constituției R. P. Chineze a 
fost discutat îndelung de cetățeni și adop
tat in unanimitate de deputății care au 
reprezentat la Adunarea Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, toate pă
turile populației, toate naționalitățile din 
China.

Au trecut doar 5 ani de la proclamarea 
R. P. Chineze. In această scurtă perioadă, 
însă, cuceririle revoluționare ale statului 
multinațional chinez, au fost numeroase. 
Sub conducerea Partidului Comunist, lupta 
poporului chinez împotriva imperialismu
lui, a feudalismului, a înscris victorii în
semnate. S-a pus capăt pentru totdeauna 
perioadei de înrobire și asuprire a poporu
lui chinez, s-a creat Republica Populară 
Chineză, iar poporul chinez a devenit 
stăpin deplin al țării sale.

Toate transformările epocale dobîndite 
de cele peste 609 milioane de cetățeni li
beri. care formează marele popor chinez, 
sînt oglindite pe larg în noua Constituție 
a R P. Chineze. înaltul caracter demo
cratic ai acestei constituții este exprimat 
în fiecare articol, care corespunde cu a- 
devărat intereselor poporului, care întru
chipează în totalitatea ei lupta de secole 

dusă pentru dezrobire, pentru crearea li
nei vieți libere și fericite.

Devenind cu adevărat stăpîn al desti
nelor sale, poporul chinez a putut să ela
boreze și să pună în aplicare o consti
tuție cu adevărat populară, care se spri
jină pe puterea muncitorilor și țăranilor.

Eroicele lupte ale poporului chinez îm
potriva imperialismului străin și a feuda
lismului chinez care s-au încheiat prin- 
tr-o victorie epocală, triumfînd cauza 
dreaptă a eliberării de sub jugul colonial, 
sînt evenimente de seamă în viața mare
lui popor chinez. Ele sînt consfințite în 
marea lege a Chinei noi — Constituția 
Republicii Populare Chineze.

Imensele forțe ale Chinei populare, pu
terea ei constructivă, au fost demonstrate 
încă odată cu prilejul alegerilor generale 
pentru Adunările Reprezentanților Popu
lari de toate gradele, inclusiv Adunarea 
Reprezentanților Populari din întreaga 
Chină, unde au luat parte activă imensei'’- 
pături ale populației chineze.

China — marea țară care și-a cîștigat 
libertatea, a devenit un stat multinațional 
unit. Relații de egalitate în drepturi, de 
prietenie și ajutor reciproc au fost sta
bilite între toate naționalitățile țării., care 
în lupta comună împotriva, imperialismu
lui și a reacțiunii chineze, au constituit 
puternica familie a cărei independență de
plină și-a cîștigat-o pentru vecie.

Potrivit Constituției noi — „Republica 

Populară Chineză este un Stat unitar 
multinațional”.

Toate naționalitățile sânt egale în drep
turi. Sînt interzise discriminarea și opri
marea oricărei naționalități, sânt interzise 
acțiunile de subminare a unității națio
nalităților.

Toate naționalitățile se bucură de li
bertatea de a folosi și a-și dezvolta limba 
și scrisul, de libertatea păstrării sau 
schimbării obiceiurilor și datinelor lor.

In toate raioanele în care minoritățile 
naționale trăiesc compact, se înfăptuiește 
autonomia raională. Raioanele naționale 
autonome sânt parte inalienabilă ale Re
publicii Populare Chineze.

Aceste drepturi acordate și garantate de 
Constituția chineză fac ca popoarele Chi
nei, care formează un stat multinațional, 
să-și îndrepte eforturile comune, entuzias
mul și energia creatoare, spre îndepli
nirea înaltelor țeluri ale construirii socia
lismului.

Pașii uriași pe care-i face poporul chi
nez descătușat; pe calea dezvoltării eco
nomiei naționale, succesele remarcabile în 
îndeplinirea prevederilor planului cinci
nal, desăvârșirea treptată a transformă
rilor socialiste în agricultură, precum și 
în celelalte ramuri ale economiei națio
nale. fac să crească admirația și simpa
tia popoarelor iubitoare de pace din în
treaga lume, față de marele popor chinez.

Muncind cu înalt devotament pentru 
făuriree vieții noi, poporul chinez este 
permanent vigilent. El veghează și apără 
cuceririle sale împotriva oricăror provo
cări ale dușmanilor poporului.

Un loc important în Constituția Chinei, 

îl ocupă Forțele Armate ale Republicii 
Populare Chineze, care aparțin poporului 
și sînt chemate să apere cuceririle poporu
lui, să apere suveranitatea și securitatea 
țării.

Linia politică în problemele internațio
nale, este clar reflectată în noua Consti
tuție a Republicii Populare Chineze. 
Popoarele Chinei conduse nemărginit de 
către Partidul Comunist Chinez. în frunte 
cu marele conducător Mao Țze-dun, pe 
calea apărării și stabilirii păcii în întrea
ga lume— string și întăresc legăturile 
de prietenie cu popoarele U.R.S.S. și a 
țărilor cu democrație populară. Prietenia 
sinceră și de neîntrerupt dintre Republica 
Populară Chineză, țara sovietelor și țările 
de democrație populară, constituie un 
reazim puternic al lumii întregi pentru 
realizarea păcii trainice de pretutindeni.

Popoarele numeroase de peste 600 mi
lioane ale Republicii Populare Chineze, 
sînt recunoscute de întreaga lume ca o 
mare și puternică forță pe arena mon
dială cu toate încercările americane de 
a împiedica restabilirea drepturilor le
gitime și de a admite reprezentanții Chi
nei în Organizația Națiunilor Unite. Toate 
uneltirile americane nu pot însă înfrîna 
forțele Chinei în înaintarea lor, nu vor 
putea opri niciodată Republica Populară 
Chineză, de a-și exercita rolul său de 
mare putere în relațiile internaționale.

Poporul român, salută și felicită fierbin
te poporul chinez, ou prilejul adoptării 
constituției sale democrate și urează po
porului chinez, noi și însemnate victorii 
pe calea progresului și a făuririi unui pu
ternic stat socialist.



Materiale pentru Congresul al II-lea al P. M. R.

Dezbaterea proiectului Statutului modificat al P. M» R.
Despre importanta selecționării

O condiție esențială a îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor politice și economice, 
o constituie justa selecționare, repartiza
re și educare a dadretor în toate ramurile 
producției. Proiectul Statutului modificat 
al partidului nostru subliniază importan
ța înfăptuirii întocmai de către membrii 
de partid a directivelor partidului cu pri
vire la justa selecționare a cadrelor, după 
calitățile lor politice și profesionale.

Cu toate rezultatele obținute în această 
direcție, în raionul nostru sînt însă și ca
zuri cînd principiul juist de selecționare 
și promovare a cadrelor este uneori căl
cat de conducătorii diferitelor organe de 
stat. Sînt cazuri cînd unele organe de stat 
și economice duc o practică defectuoasă 
în problema aceasta. Selecționarea se face 
nu după considerente profesionale și po- 
Ittce, ci după criteriul relațiilor de prie- 

mie. al devotamentului .personal, al lo
cului de naștere comun și rudenie. Iar 
acolo unde se strînge o familiuță de „oa
meni de ai noștri”, prieteni, rude sau din 
aceeași localitate, se creează în mod ine
vitabil un liman liniștit,. tendința de a 
ascunde reciproc lipsurile.

Așa cum s-a întâmplat la Școala medie 
de 10 ani din orașul muncitoresc, unde 
din lipsa de vigilență a secției de învă
țământ a sfatului popular, ca urmare

Una din sarcinile organizațiilor de bază 
prevăzute în proiectul Statutului modifi
cat al partidului este și aceea că : „duce 
munca politică pentru a atrage noi mem
brii în partid și se ocupă de educarea 
lor”.

In raionul Hunedoara sînt numeroase 
organizații de bază sătești, care desfășoa
ră o largă activitate în vederea atra
gerii de noi membri în partid, ocupîndu- 
se în același timp de educarea acestora. 
Așa de exemplu, la Ghelar. datorită mun
cii intense a organizațiilor de bază, au 
fost primiți în ultimele luni 5 candidați 
de partid. Cu toate că satul Poiana-Re- 
chițeli este format dintr-un număr restrâns 
de locuitori și aici organizația de bază 
a reușit să primească un candidat de 
partid. La fel și în satul Alun, au fost 
primiți de către organizația de bază 
P.M.R. 2 tineri țărani muncitori candidați 
in rînduiriie partidului.

Multe organizații de partid însă îndepli
nesc în mod nesatisfăcător această cerință 

a birocratismului care s-a manifestat în 
munca cu Cadrele, se petrec încă lucruri 
care lovesc în directivele partidului cu 
privire la selecționarea cadrelor. La a- 
ceastă școală, din „bunăvoința” secreta
rului organizației de bază P.M.R., Micles- 
cu Carmen și a directorului Groza Traian, 
a fost luată sub tutela instituției o fami
liuță de „oameni de ai noștri”, dând astfel 
dovadă de atitudine neprincipială și fă- 
cînd posibilă în același timp pătrunde
rea în aparatul școlii a elementelor de „în
credere”

In astfel de condiții, contabilul școlii 
Chiderjinschi I. a putut să-și aranjeze oa
menii lui în diferite posturi oare au fost 
vacante la începutul anului școlar. Fami- 
liuța a fost creată chiar din propria fa
milie. De pildă el a făcut ca socrul său 
să fie numit magazionerul școlii, iar soa
cra sa profesoară la limba franceză.

In loc de a respecta eu strictețe cerin
țele partidului în privința selecționării ca
drelor după oalitățile lor politice și pro
fesionale, tovarășul Groza Traian a intro
dus și el pe soția sa ca secretară a școlii, 
lucru de care se declară nemulțumite toa
te cadrele didactice din această insti
tuție.

Față de toate aceste încălcări ale liniei 
partidului, tovarășa secretară a organiza- 

Pentru atragerea de noi membrii în partid
a partidului. Exemplu de acest fel este 
organizația de bază din satul Cerbăl. Aici, 
biroul organizației de bază a neglijat în 
modul cei mai condamnabil problema can- 
dădaților de partid. Cu toate că sînt nume
roși tineri în sat care doresc să intre în 
partid, organizația de bază nu a primit 
pînă în prezent niciun candidat. Partidul 
este puternic prin înalta conștiință și răs
pundere a fiecărui comunist, pentru tradu
cerea în fapt a ideilor partidului și a ho
tărârilor sale. Ori, faptul că membrii bi
roului acestei organizații pun mai întâi 
rezolvarea problemelor de interes perso
nal, deeît munca politică practică în rân
duirile țăranilor muncitori, dovedesc că nu 
sînt preocupați de dezvoltarea și întări
rea partidului nostru.

O altă organizație de bază de acest fel 
există și în satul Lelese, al cărei secre
tar este Costea Petru (Mantu). Biroul a- 
cestei organizații care a început să cadă 
sub influența unor elemente dușmănoase, 
nu numai că nu duce niciun fel de muncă

cadrelor
ției de bază P.M.R., Miclescu C., nu are 
o atitudine principială. Ea s-a lăsat in
fluențată de „familiuță”, lucru ce dove
dește că întreaga conducere a școlii se 
înconjoară de elemente servile, linguși
toare, în scopul de a nu da naștere la 
scormonirea lipsurilor.

Așa se face că aici critica de jos este 
înăbușită. Este elocvent cazul învățătoa
rei Vlad E., care datorită faptului că a 
încercat să se ridice împotriva lipsurilor 
i s-au creat de către conducerea școlii con
diții insuportabile, fiind silită să renunțe 
de a mai critica lipsurile.

Este clar că asemenea selecționare a 
cadrelor nu are nimic comun cu princi
piile stabilite în proiectul Statutului mo
dificat al partidului, și aduce prejudicii 
partidului.

Datorită acestor stări de lucruri, care 
se mai manifestă, consider că este abso
lut justă, prevederea proiectului de Sta
tut, care arată limpede obligația fiecărui 
membru de partid de a respecta crite
riile stabilite în acest document cu privire 
la selecționarea cadrelor. Sînt cu totul de 
acord cu această prevedere a proiectului 
Statutului modificat, care arată Că încăl
carea acestor directive trebuie stârpite cu 
desărvîrșire. GH. ZAHARIE

membru de partid

în privința primirii de noi Candidați, dar 
nu ține nici măcar regulat adunările ge
nerale ale organizației. Așa se face că 
mulți dintre membrii de partid din sat, 
din cauză că nu primesc o educație comu
nistă în cadrul adunărilor generale pe 
care organizațiile de bază ale partidului 
sînt obligate să le țină în fiecare lună, au 
o atitudine cu totul formală față 
de partid.

Partidul nu se poate împăca cu aceste 
lipsuri. Trebuie îmbunătățită munca orga
nizațiilor de partid cu candidații de par
tid. In legătură du aceasta propunem ca 
la sarcinile organizațiilor de bază să se 
arate că: organizația de partid este da
toare să ducă muncă politică pentru a- 
tragerea de noi membri în partid și să 
se ocupe de educarea lor comunistă.

ALIC IOSIF 
DlNSOREANU PETRU 

instructori ai Comitetului raional 
de partid — Hunedoara

Din propunerile 
adresate redacției 

■ir ir
Tovarășul Nichifor Traian (Simeria), 

propune ca la punctul j din articolul 2, 
să se modifice în sensul ca: membrul de 
partid să fie obligat să muncească necon
tenit pentru a-șâ însuși bazele marxism- 
leninismului, pentru a-și ridica nivelul 
de conștiință.

★
Tovarășul Deak Fetru (Simeria) pro

pune ca la articolul 9 al proiectului Sta
tutului modificat să se precizeze dacă ter
menul de 3 luni de neplată a cotizației 
este consecutiv sau cu intermitente.

★
Tovarășul Visiriu T. (Simeria) propune 

la punctul c din articolul 2, unde se arată: 
„Atitudinea pasivă și formală a membri
lor de partid față de hotărînile partidului 
Slăbește capacitatea de luptă a partidului 
și împiedică realizarea politicii sale”, să 
se stabilească un termen precis după care 
să se poată retrage Calitatea de membru 
de partid.

★
Tovarășul Vntilă V. (Simeria), propune 

ca în proiectul Statutului modificat la 
punctul 2, unde se arată obligația mem
brilor de partid, să se mai introducă un 
aliniat în care să se arate că un membru 
de partid care practică șovinismul să fie 
exclus din rândurile partidului.

★
Tovarășul Coroiu T. (Hunedoara), pro

pune la aliniatul 2, articolul 1, să fie for
mulat în felul următor: „Cei care au 
exploatat și explaotează munca altora, nu 
pot fi membri al Partidului Muncitoresc 
Român.

*
Tovarășul Ilea Dănilă (Hunedoara), pro

pune ca la capitolul 1, articolul 8 și 9, să 
se precizeze ce deosebire este între retra
gerea calității de membru de partid, în
cetarea de a mai fi membru de partid și 
excluderea din rândurile partidului. De a- 
semenea, să se precizeze dacă cei oare 
încetează de a mai fi membri de partid, 
sau li se retrage calitatea, mai pot de
veni membri ai partidului.

Ziua Forțelor Armate ale R. P. R.
BĂGAREANV IOAN

întreg poporul nostru muncitor și ală- 
uri de el militarii Armatei noastre Popu- 
are, sărbătoresc în fiecare an la 2 octom
brie, ziua Forțelor Armate ale R.P.R. In 
■ceasta zi, gînduriie și privirile tuturor 
elor ce-și iubesc patria, se îndreaptă pli
te de dragoste spre bravii ostași ai Ar
gatei noastre Populare — apărători de 
ădejde ai independenței și suveranității 
ării noastre.
înființarea Armatei noastre Populare 

>i începe istoria încă din ziua de 2 oc- 
>mbrie 1945, zi în care la cererea prizo- 
ierilor romini aflați pe teritoriul Uniunii 
ovietice, marele conducător de oști, ge- 
aralissimul Stalin a aprobat crearea de 
nități de voluntari români care să lupte 
opotriva fascismului, să lupte pentru li- 
srtatea Romîniei de sub jugul exploa- 
irii și asupririi. Divizia de voluntari 
fudor Vladimirescu”, prima mare imi
te care a luat ființă în acea zi de oc- 
mbrie, pe pământul sovietic, avînd po- 
ailitatea de a-și însuși în mod practic 
incipiile armatei de tip nou, știința și 
ta militară sovietică, s-a acoperit de 
arie în cele peste 380 bătălii și lupte la 
re a participat, alături de neînvinșii 
bași sovietici, la nimicirea fascismului 
rman. Pentru vitejia și eroismul cu 
re au luptat ostașii Diviziei „Tudor Vla- 
nirescu” au fost citați de 78 or: prin 
line de către comandamentul soviptic și 
7 ori de către comandamentul suprem.

De asemenea, Divizia „Tudor Vladimi- 
rescu” a fost distinsă cu ordinul sovietic 
„Drapelul roșu” și mii de ostași romîni 
au fost decorați cu diferite ordine și me
dalii militare sovietice.

Eliberat fiind de către glorioasa armată 
sovietică de sub jugul fascist, poporul 
nostru a trecut sub conducerea partidu
lui la luptă hotărâtă pentru smulgerea 
puterii din mâinile burgheziei și a moșie- 
rimii române, la scuturarea jugului capi
talului străin, instaurând astfel regimul 
de democrație populară.

Pornind de la faptul că statul nostru 
democrat-popular este instrumentul prin
cipal de consolidare și întărire a cuceri
rilor revoluționare, de reprimare a ori
căror împotriviri din partea claselor ex
ploatatoare, de organizare a apărării țării 
împotriva agresiunii din afară și de cons
truire a noii orînduiri socialiste, se im
punea în fața tînărului nostru stat crearea 
unei armate de tip nou, care să apere 
cu trup și suflet cuceririle revoluționare.

Avînd și în această direcție exemplul 
și ajutorul Uniunii Sovietice, partidul nos
tru a trecut la formarea Armatei Popu
lare, al cărei nucleu principal a fost Di
vizia de voluntari „Tudor Vladimirescu”. 
Făurirea Armatei noastre Populare este 
una din cele mai mari realizări ale regi
mului de democrație populară. Ea este 
rodul strădaniei depuse de partidul cla
sei muncitoare pentru crearea unei armate 

de tip nou, armată care să apere intere
sele poporului și nu a unui pumn de ex
ploatatori. In opera de făurire și întărire 
a armatei, partidul nostru s-a călăuzit 
și se călăuzește cu consecvență după 
glorioasa experiență a P.C.U.S., în crea
rea primei armate din lume a muncito
rilor și țăranilor care și-a cîștigat dra
gostea și admirația popoarelor lumii, Ar
mata Sovietică.

Tăria și forța armatei noastre constă 
în legătura sa strînsă cu poporul munci
tor, care o înconjoară cu căldură și dra
goste. Forțele noastre armate apără cu 
abnegație libertatea dobîndită cu atîtea 
jertfe prin lupta dusă de fiii clasei mun
citoare și a țărănimii muncitoare sub 
conducerea partidului.

Este o adîncă deosebire între Armata 
noastră Populară și armatele țărilor ca
pitaliste, folosite în războaie de cotropire, 
împotriva greviștilor și împotriva demons
trațiilor pașnice. Eșecul înregistrat de co
tropitorii americani în Coreea, a dus la 
o serioasă știrbire a prestigiului lor mi
litar. Infrîngerile din Vietnam suferite de 
colonialiștii francezi sînt dovezi grăitoa
re ale fenomenelor de descompunere, care 
macină armatele agresive ale țărilor ca
pitaliste, educate în spiritul șovinismului 
și fascismului, în spiritul 'crimei și a ja
fului.

Armata Populară Romînă, se deosebește 
fundamental de armatele capitaliste, de 
vechea armată a Romîniei. Ea păstrează 
cele ma: bune tradiții militare ale înain
tașilor M'litarii armatei noastre, sînt în
suflețiți de patriotism fierbinte și eroismul 

de care au dat dovadă strămoșii noștri în 
vestitele bătălii de la Rovine, Podul înalt, 
Ziliștea și Călugăreni, de eroismul cu oare 
au luptat ostașii romîni cot la cot cu os
tașii ruși la Gri vița și Smîrdan în 187Î

Faptele legendare de eroism ale osta
șilor sovietici și romîni care au luptat îm
potriva fascismului pentru eliberarea po
porului nostru, a Ungariei și Cehoslova
ciei, vor rămîne pentru totdeauna în ini
ma fiecărui ostaș al armatei noastre popu
lare.

Ziua Forțelor noastre Armate este săr
bătorită anul acesta în condițiile luptei 
pentru pace a popoarelor, a creșterii con
tinue a influenței și prestigiului marelui 
lagăr al democrației și socialismului în 
frunte cu Uniunea Sovietică. încadrat în 
lagărul democrației și socialismului, po
porul nostru muncitor desfășoară cu avânt 
munca pașnică, constructivă, sporindu-și 
în același timp grija pentru întărirea 
capacității de apărare a patriei, pentru 
armata sa populară, apărătoarea fermă a 
viitorului său fericit. Pentru a dovedi în
crederea ce le-o acordă poporul nostru 
muncitor, militarii Armatei Populare își 
însușesc cu perseverență știința și arta 
militară sovietică, cea mai înaintată din 
lume.

Cu prilejul zilei Forțelor Armate ale 
R.P.R . oamenii din patria noastră, între
gul popor muncitor, urează ostașilor, ofi
țerilor și generalilor succese depline în 
dobîndirea de noi victorii în pregătirea 
militară și politică, pentru apărarea pă- 
mîntuiui sfînt al patriei, a marilor cuce
riri ale poporului și a păcii.



Tratativele sovieto-americane în problema atomică
„Pravda” publică astăzi documentele pe 

oare le-au schimbat guvernul U.R.S.S. și 
guvernul S.U.A. în cursul tratativelor so
vieto-americane în problema atomică.

După cum se știe, guvernul sovietic, 
urmînd în mod consecvent politica sa de 
pace, a prezentat în repetate rînduri în 
Organizația Națiunilor Unite propuneri 
prevăzînd încheierea unei convenții in
ternaționale cu privire la interzicerea 
necondiționată a armei atomice, cu hidro
gen și a celorlalte tipuri de arme de ex
terminare în masă, cu privire la redu
cerea substanțială a armamentelor cla
sice și la instituirea unui control eficace 
asupra respectării acestor acorduri. Pre- 
zentînd aceste propuneri, guvernul so
vietic a pornit de la faptul că ele co
respund cererilor mereu crescînde ale po
poarelor de a se pune capăt cursei înar
mărilor, inclusiv în domeniul armei ato
mice și cu hidrogen și de a se lua neîntîr- 
ziat măsuri pentru ca omenirea să fie fe
rită de grozăviile unui război atomic nimi
citor.

In ciuda afirmației conținute în memo
randumul american din 9 iulie — nu Uni
unea Sovietică, ci guvernul S.U.A. este 
acela care a împiedicat pînă în momentul 
de față încheierea acordurilor sus-mențio- 
nate în condiții acceptabile pentru toate 
statele suverane și egale în drepturi.

Totuși, faptul că pînă în momentul de 
față nu s-a reușit să se realizeze aceste 
acorduri nu trebuie să micșoreze im
portanța eforturilor în vederea reali
zării înțelegerii necesare între puterile in
teresate. Iată de ce guvernul sovietic a 
declarat la timpul său că este gata să 
participe la tratative confidențiale sau 
diplomatice în legătură cu propunerea 

eședintelui Eisenhower din 8 decembrie 
19j3 privind folosirea internațională a 
energiei atomice în scopuri pașnice.

Arătînd că înfăptuirea acestei propuneri, 
dare prevede ca statele respective să 
pună o anumită parte din stocurile lor de 
materiale atomice la dispoziția unui Or
ganism internațional pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice nu 
poate contribui la încetarea cursei înar
mărilor, guvernul sovietic a făcut un nou 
efort pentru a găsi o ieșire din situația 
creată. El a propus ca în cursul tratati
velor să se examineze concomitent pro
punerea Uniunii Sovietice ca statele par
ticipante la Ac'ord, călăuzindu-se de năzu
ința de a micșora încordarea internațio
nală, să-și asume obligația solemnă și 
necondiționată de a nu folosi arma ato

Să orientăm munca organizațiilor de partid spre îndeplinirea sarcinilor 
privitoare la dezvoltarea agriculturii

(Urinare din pag. 1) 
muncă politică în sensul lămuririi țărani
lor muncitori asupra scopului urmărit de 
partid, prin dezvoltarea agriculturii, asu
pra roiului important pe care îl are în 
economia noastră națională transformarea 
socialistă a agriculturii. Aici, există mem
bri de partid care nu s-au străduit ca ei 
înșiși să-și însușească în suficientă mă
sură documentele de partid privitoare la 
agricultură, fapt care le limitează rolul de 
mobilizatori în lupta pentru dezvoltarea 
agriculturii și îi lipsește de puterea de 
convingere în fața maselor.

Este lesne de înțeles că organizațiile 
de partid care-și desfășoară activitatea în 
astfel de împrejurări, se situează în Coada 
maselor, lipsesc partidul de legătura per
manentă pe care trebuie să o aibă cu a- 
ceștia și nu contribuie cu nimic la lupta 
pentru dezvoltarea agriculturii noastre.

In dsobște, este cunoscut faptul că fie
care victorie a poporului nostru pe dru
mul construirii socialismului este strîns 
legată de prețioasa experiență a Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, ex
periență după care se călăuzește partidul 
nostru in toate domeniile de activitate. 
Ori cu privire la dezvoltarea agriculturii 
în U.R.S.S — problemă de actualitate în 
țara noastră — plenara din septembrie 
1953 a C.C. al P.C.U.S. arată că: „Ar fi 
greșit să se creadă că dezvoltarea continuă 
a agriculturii se va produce de la sine. 
Condițiile și posibilitățile materiale care 

mică. cu hidrogen și alte arme de exter
minare în masă.

Documentele publicate astăzi arată însă 
că guvernul S.U.A. a adoptat o poziție 
negativă și față de această propunere a 
U.R.S.S. După cum reiese din documente, 
guvernul S.U.A. a încercat să justifice 
poziția sa negativă prin argumente foarte 
șubrede, invocînd, de exemplu, dă n-ar 
putea fi convins de faptul că un acord cu 
privire la renunțarea necondiționată a sta
telor la folosirea armei atomice și cu 
hidrogen va fi îndeplinit. Punându-se însă 
astfel problema, orice tratat internațional 
poate fi pus la îndoială !

In nota memorială din 22 septembrie, 
guvernul sovietic a atras atenția guvernu
lui S.U.A. asupra unor principii impor
tante de care nu se poate să nu se țină 
seama la examinarea problemei colabo
rării internaționale în domeniul folosirii 
energiei atomice în scopuri pașnice. O 
premisă esențială a colaborării interna
ționale în acest domeniu o constituie re
cunoașterea faptului că orice acord de 
acest fel nu trebuie să pună o oarecare 
țară sau un grup de țări într-o situație 
privilegiată, în care această țară sau acest 
grup de țări ar putea să impună voința 
lor altor state.

Orice organism internațional, creat pe 
baza unui acord respectiv între state, își 
poate îndeplini cu succes funcțiile numai 
în cazul cînd competența lui, destul de 
largă pentru a-i permite să îndeplinească 
în mod eficient misiunile care i-au fost 
încredințate, nu va fi folosită în același 
timp în detrimentul securității unor sau 
altor state. Acest organism poate să co
respundă destinației sale numai în ca
zul cînd competența și sarcinile. sale, la 
fel ca și activitatea sa practică, vor fi 
în concordanță cu principiile unanim re
cunoscute ale Cartei Națiunilor Unite.

Guvernul sovietic împărtășește părerea 
guvernului S.U.A. ca organismul inter
național respectiv să raporteze Consiliu
lui de Securitate și Adunării Generale 
despre activitatea sa. Se înțelege de la 
sine că atunci cînd în legătură cu acea
sta se vor ivi chestiuni privind securita
tea unor sau altor state, hotărîrile nece
sare trebuie' luate tocmai de Consiliul de 
Securitate în conformitate cu competența 
sa ca organism care poartă răspunderea 
principală pentru menținerea păcii și 
securității internaționale.

După cum se arată în nota memorială 
din 22 septembrie, „guvernul sovietic, 
luînd notă de declarația guvernului S.U.A.

se creează pentru dezvoltarea agricultu- 
■i nu dau rezultatul cuvenit fără îmbu

nătățirea activității organizațiilor de par
tid. Pentru a folosi aceste posibilități și 
condiții, organizațiile de partid trebuie 
să se afle în fruntea maselor largi ale 
colhoznicilor, muncitorilor din S.M.T.-uri 
și sovhozuri și să le conducă la lupta 
pentru un puternic! avînt al agriculturii”.

Iată deci că înfăptuirea prevederilor 
proiectului de Directive cere cu insistență 
întărirea la maximum a muncii organiza
torice și politice desfășurată în rîndul 
maselor de către toate organizațiile de 
partid, și orientarea ei în spre îndeplini
rea sarcinilor privitoare la dezvoltarea 
agriculturii. In momentul de față, în cen
trul muncii politic® la sate trebuie să 
stea.sercina de ridicare continuă a conș
tiinței politice a țăranilor muncitori, care 
să ducă la îndeplinirea întocmai a înda
toririlor acestora față de stat, la cimenta
rea alianței dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare.

Practica a arătat, că desfășurarea unei 
susținute agitații politice la sate, a dat 
totdeauna rezultate bune. In acest scop, 
sub îndrumarea organizațiilor de partid, 
fiecare membru și candidat de partid, fie
care agitator, înarmați cu argumente con
vingătoare și bine documentați asupra 
problemelor agriculturii, au datoria să a- 
sigure o largă popularizare a proiectului 
de Directive, împletind această acțiune 
cu munca politică dusă pentru succesul 

că este gata să reia oricînd tratativele le
gate de folosirea pașnică a energiei ato
mice, declară la rîndul său că este gata 
să continuie aceste tratative pentru exa
minarea atît a propunerii guvernului so
vietic, cdt șl a propunerii guvernului 
S.U.A.”.

In lumina acestei declarații, nu poate 
să nu provoace mirare faptul că reprezen
tantul S.U.A., Lodge, luînd cuvîntul la 
24 septembrie în ședința Comitetului Ge
neral al Adunării Generale a O.N.U., a 
susținut că, chipurile, Uniunea Sovietică 
ar refuza să participe la proiectul de crea
re a unui Organism internațional pentru 
folosirea energiei atomice în scopuri paș
nice. Răspunzînd la această declarație ne
întemeiată, reprezentantul U.R.S.S., A. 
I. Vîșinski, a arătat în mod just că decla
rația lui Lodge, potrivit căreia Uniunea 
Sovietică ar refuza să colaboreze la pro
blema creării unui organism internațio
nal pentru energia atomică, nu corespunde 
realității.

Publicarea în presă a tuturor documen
telor privitoare la tratativele dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. în problema atomică 
a fost propusă de guvernul sovietid la 
22 septembrie, pentru ca opinia publică 
să fie informată asupra tratativelor. Tot
odată, s-a arătat că publicarea întregii 
corespondențe diplomatice privitoare la 
tratative este determinată de faptul că 
în presă au apărut informații care au 
oglindit inexact pozițiile părților. Se știe, 
între altele, că unele ziare americane au 
încercat în repetate rînduri să denatu
reze poziția Uniunii Sovietice în problema 
energiei atomice, urmărind să dezinfor
meze opinia publică americană. Publicarea 
documentelor va putea pune Capăt inexac
tităților de orice fel în prezentarea aces
tei probleme importante, oare afectează 
nu numai interesele popoarelor din 
U R.S.S. și S.U.A., ci și ale popoarelor din 
toate țările.

Uniunea Sovietică, luptînd neîncetat 
pentru cauza păcii și securității în în
treaga lume, a sprijinit și sprijină în per
manență o asemenea rezolvare a proble
mei atomice, oare să poată preîntîmpina 
primejdia unui război atomic și să des
chidă perspective largi pentru folosirea 
energiei atomice nu în scopuri de distru
gere, ci în scopurile construcției, ale pro
gresului omenirii.

(Text prescurtat din ziarul 
„PRAVDA" nr. 269 (13202).

lucrărilor agricole din toamna acestui an. 
Folosind metoda de lămurire de la om 
la om, ei trebuie să lupte pentru intro
ducerea metodelor înaintate și a tehnicii 
noi în producția agricolă, să lupte temei
nic pentru formarea de noi întovărășiri 
și gospodării agricole colective, arătînd 
țăranilor muncitori superioritatea marii 
gospodării socialiste față de mica gospo
dărie țărănească, precum și ajutorul pe 
care partidul și guvernul îl acordă întă
ririi economico-organizatorice a întovără
șirilor și gospodăriilor colective

Paralel cu aceasta, organizațiile de par
tid trebuie să acorde o deosebită atenție 
muncii de lămurire pentru asocierea unor 
grupuri mai mari ori mal midi de țărani 
muncitori, care de bună voie își unesc 
total sau parțial, pe o perioadă mai scurtă 
sau mai lungă, pămîntul și mijloacele lor 
de producție în vederea muncii în comun, 
a contractării în comun sau a folosirii 
în comun a mașinilor agricole ale sta
tului.

Orientîndu-și munca lor în direcția în
deplinirii sarcinilor privitoare la dezvol
tarea agriculturii din țara noastră, organi
zațiile de partid de la sate pot și trebuie 
să conducă lupta țăranilor muncitori spre 
un puternic avînt al agriculturii, care să 
ducă în următorii 2—3 ani la întărirea 
economiei noastre naționale, la ridica
rea continuă a nivelului de trai, mate
rial și cultural al celor ce muncesc de 
la orașe și sate.

Mao Țze-dun 
a fost ales președinte 

al R. P. Chineze
PEKIN (Agerpres). — China Nouă.
In ședința din 27 septembrie a Adună

rii reprezentanților populari din întreaga 
Chină, deputății au ales în unanimitate 
pe Mao Țze-dun, președinte al Republicii 
Populare Chineze. Vicepreședinte al Re
publicii Populare Chineze a fost ales 
Citi De.

încheierea tratativelor
1 dintre primii miniștri 

ai Indiei și Indoneziei
LONDRA (Agerpres). — TASS
După cum anunță corespondentul din 

Delhi al agenției Reuter, în legătură cu 
încheierea tratativelor dintre primii mi
niștri ai Indiei și Indoneziei, aceștia au 
dat publicității la 25 septembrie un comu
nicat comun în Care se spune între altelm 

„Cu prilejul vizitei făoute de prim^ 
ministru al Indoneziei la Delhi, între 
primii miniștri ai Indoneziei și Indiei au 
avut loc tratative neoficiale cu privire la 
diferite probleme care prezintă un interes 
comun.

Amîndoi au fost animați de tendința 
de a întări cauza păcii în întreaga lume, 
și în special în Asia de sud-est, și au că
zut de acord cu privire la atitudinea ce 
trebuie adoptată față de aceste probleme”.

In încheierea comunicatului se arată că 
primii miniștri ai Indiei șl Indoneziei au 
discutat propunerea de a se convoca o 
conferință a reprezentanților țărilor Asiei 
și Africii și au ajuns la un acord cu 
privire Ia faptul că o asemenea con
ferință ar fi de dorit. S-a propus, în afară 
de aceasta, ca înainte de convocarea unei 
asemenea conferințe, primii miniștri al 
țărilor participante la conferința de la Co
lombo să se întîlnească la Djakarta.

Decăderea industriei 
aeronautice franceze

WASHINGTON (Agerpres). —
După cum transmite agenția United 

Press, potrivit unui raport dat publicită
ții de Asociația industriei aeronautice a- 
mericane, în ultimii șapte ani, Franța a 
fost una din cele mai importante cumpă
rătoare de avioane americane.

In timp ce rapoartele societăților de a- 
vioane americane menționează Franța 
printre principalii lor clienți, în presa 
franceză apar frecvent știri în legătură 
cu decăderea industriei aeronautice fran
ceze și cu închiderea a numeroase fabrici 
de avioane din Franța. i

In ultimii ani, industria de avioane a 
Franței a fost într-adevăr lovită grei» 
O parte din uzinele de avioane și-au în
cetat complet activitatea (de exemplu 
uzinele din Havre, Argenteuil, Sartrou- 
ville) iar cele dare mai funcționează au 
fost transformate în simple garaje, unde 
sînt reparate în cea mai mare parte a- 
vioane americane.

PE SCURT

e Organele Securității din Republica 
Populară Polonă au descoperit recent un 
grup de agenți ai serviciului de spionaj 
vest-german al lui Gehlen, care a activat 
pe teritoriul Poloniei. Cercetările au sta
bilit noi fapte care dovedesc că organele 
de spionaj vest-germane sînt subordonate 
centrului de spionaj american care le fi
nanțează din plin. j

® Ministerul Afacerilor Interne din 
landul Renania de nord-Westfalia (Ger
mania occidentală) a interzis în mod ile
gal ținerea celui de al doilea Congres al 
Uniunii germanilor care luptă pentru uni
tate, pace și libertate, congres care urma 
să se țină la 26 septembrie la Hanmi.

• La 24 septembrie, la șantierul naval 
„Boel” pe Tamise (Mandra de vest) a avut 
loc lansarea unei noi motonave sovietice 
— „Aleksandr Herzen”. Acesta este al 
5-lea vas construit anul acesta în Belgia 
pentru flota comercială sovietică.


