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rounca externata Republicii 
Populare Române, eX-p-reSie a 
arzătoarei dorințe de pace a 
poporului nostru, constitue o 
puternică garanție a libertății și 
independenței noastre naționale.

Cauza păcii va triumfa
Oamenii muncii din patria noastră au pă

șit pragul noului an cu multă bucurie și cu 
ma' multă nădejde într’un viitor de pace și 
belșug.

Făcând bilanțul marilor realizări obținute 
în anul 1953, poporul nostru, alături de toa
te popoarele lumii, și-a exprimat hotărîrea 
de a face din noul an, un an al biruințelor 
tot mai mari pe calea întăririi prieteniei în
tre țări, pe calea micșorării încordării re
lațiilor internaționale.

In pragul noului an, primul gând al po
porului nostru a fost de a vedea întărită și 
asigurată pacea lumii. Anul oare s’a scurs 
a fost marcat prin însemnate succese obți
nute de popoare în lupta lor pentru pace, 
împotriva cercurilor agresive' care duc o po
litică de pregătire a unui nou război.

Politica de pace și prietenie între popoare, 
care. constitue linia generală a politicii ex
terne, a Uniunii Sovietice, a câștigat un spri
jin și mai larg în rândurile .maselor populare 
din toate .țările.

Puternica mișcare pentru pace a popoare
lor a atras în rândurile sale noi milioane de 
partizani.

încheierea armistițiului în Coreea a con
stituit o victorie de seamă a popoarelor iuL 
bitoare de pace, o puternică dovadă că nu 
există problemă internațională litigioasă 
care să nu poată fi rezolvată pe calea tra
tativelor.

Anul care a trecut a dovedit prin nenu
mărate fapte că problemă jirihclpălă a zi
lelor noastre este problema micșorării încor
dării internaționale. Popoarele sunt con
știente că în calea voinței lor unite de pace 
nu poate rezista nicio greutate, nicio piedică.

Primul pas pe calea micșorării încordă
rii în relațiile internaționale a fost făcut în 
noul an tot de Uniunea Sovietică, care încă 
dela începutul existenței, sale a dus o poli
tică consecventă de întărire a păcii și co
laborării între popoare. Această politică a 
fost viu oglindită în răspunsurile date în 
pragul, noului an de tovarășul G.M. Ma.len- 
cov, președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., la întrebările d-lui Kingsbury 
Smith, directorul general pentru Europa al 
agenției americane „International News 
Service".

Răspunsurile date de tov. Malencov con
stitue o importantă manifestare internațio
nală a Guvernului Sovietic, care răspunde 
celor mai fierbinți năzuințe ale popoarelor. 
Cuvintele șefului Guvernului Sovietic sunt 
străbătute dela un capăt la altul de un 
înalt spirit de prietenie și frăție între po
poare, spirit care însuflețește întregul popor 
sovietic, educat în spiritul nobilei ideologii 
a păcii între popoare.

Adresând poporului american o caldă ura
re de fericire și viață pașnică, succese în 
dezvoltarea legăturilor de prietenie cu toate 
popoarele și rezultate rodnice în nobila ac
țiune de apărare a păcii, tov. G.M. Malen
cov a subliniat totodată cu tărie că nu exis
tă piedici obiective în calea îmbunătățirii 
în noul an a relațiilor dintre Uniunea So
vietică și S.U.A. și a întăririi legăturilor 
tradiționale de prietenie dintre cele două 
popoare.

încercările cercurilor agresive din S.U.A. 
de a cuceri dominația mondială prin politi
ca forței și a înșelătoriei au dus la o stare 
de crescândă izolare internațională a Sta
telor Unite, la o adevărată criză a relațiilor 
dintre S.U.A. și celelalte țări. Cursa înarmă
rilor, militarizarea economiei naționale, care 
aduc profituri fabuloase miliardarilor, adân
cesc sărăcirea oamenilor muncii din țările 

capitaliste și determină scăderea neconte
nită a nivelului lor de trai.

Guvernele Uniunii Sovietice și a celorlal
te țări ale lagărului democratic ascultă întot
deauna glasul popoarelor iubitoare de pace 
și luptă cu fermitate pentru ca pacea să fie 
salvată. In această direcție popoarele lu
mi' se pot bizui pe sprijinul necontenit al 
Uniunii Sovietice. ■

Tovarășul Malencov a arătat în răspunsurile 
date, că ,;In ceeace privește Guvernul Sovietic, 
el a făcut, face și va face și de aici înainte 
totul pentru ca popoarele să trăiască în 
pace, pentru ca încordarea internațională să 
fie slăbită și între state să fie stabilite rela
ții normale".

Guvintele acestea au un răsunet mare în 
rândurile prietenilor păcii de pretutindeni și 
le dă un nou și puternic imbold de a înteți 
și mai mult în acest an lupta lor pentru 
pace.
. Oamenii cinstiți își dau astăzi mai bine 
seama^ ca oricând că nu este suficient să 
dorești pacea, că pacea nu poate fi menți
nută prin vorbe ci prin fapte concrete. Dar, 
pentru menținerea unei păci trainice e ne
voie ca ambele părți să aibă dorința sin
ceră de colaborare. Uniunea Sovietică a 
manifestat în tot timpul această dorință, iz- 
vorîtă din neabătuta ei politică de pace.

In răspunsurile sale tov. Malencov a ară
tat că cel mai important pas care ar putea 
fi întreprins în interesul păcii mondiale în 
anul 1954 este .încheierea unui Acord între 
state, în virtutea căruia semnatarii să-șî 
ia angajamentul solemn și necondiționat de 
a nu folosi arma atomică, arma cu hidro
gen și alte arme de exterminare în masă.

In același timp tov. Malencov a arătat că 
Guvernul Sovietic consideră că ar fi nece
sar să se ajungă la o înțelegere pentru re
ducerea considerabilă a tuturor tipurilor de 
armament și a forțelor armate. înfăptuirea 
acestui lucru înseamnă nu numai micșora
rea considerabilă a încordării relațiilor in
ternaționale, dar totodată și o reducere a 
cheltuelilor de stat pentru nevoile militare, 
o ușurare a situației economice a populației.

Cuvintele tovarășului Malencov oglindesc 
preocuparea adâncă și reală a statului so
vietic de a elibera omenirea de coșmarul u- 
nui pustietor război atomic, aducător de 
moarte și distrugeri fără seamăn.

Munca pașnică a popoarelor sovietice, u- 
nitatea lor indestructibilă în jurul Partidu
lui Comunist și al Guvernului Sovietic, ex
primă viu politica de pace a statului so
vietic, dorința de a asigura pacea între po
poare.

Poporul nostru, alături de toți acei care 
iubesc pacea, a primit cu vie căldură cu
vintele tovarășului Malencov și vede în ele 
o dovadă puternică a grijii pentru soarta 
omenirii, a dragostei față de om, față de 
progres și civilizație.

Desfășurând cu avânt lupta pentru ridi
carea nivelului său de trai, pentru înflo
rirea patriei, poporul nostru este interesat 
îni menținerea și consolidarea păcii. Deaceea 
el își exprimă solidaritatea sa deplină cu 
marele popor sovietic, conducătorul luptei 
pentru pace, inițiatorul nenumăratelor ac
țiuni nobile pentru micșorarea primejdiei de 
război.

Conștient de însemnătatea stabilirii unei 
păci trainice, poporul nostru este hotă- 
rît de a contribui prin realizările lui la 
triumful păcii în lume.

Cauza păcii e cauza tuturor popoarelor 
lumii, e o cauză dreaptă și ea va triumfa !

Răspunsurile lui O. M. Malencov, 
președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S , 

ia întrebările d-lui Kingsbury Smith
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lui G.M. Malencov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S,, la întrebările d-lui 
Kingsbury Smith.

La 28 Decembrie 1953, d-1 Kingsbury
Smith, directorul general pentru Europa al 
agenției americane „International News Ser
vice", a adresat lui G.M. Malencov cu prile
jul Anului Nou rugămintea de a-i răspunde 
la câteva întrebări.

Dăm mai jos întrebările' d-lui Kingsbury 
Smith și răspunsurile lui G.M. Malencov.:

Prima întrebare : Care surit urările dvs. 
pentru poporul american în anul 1954 ?

Răspuns: Urez din toată inima poporului 
american fericire și viață pașnică. Urez po
porului american succese în dezvoltarea legă
turilor de prietenie cu. toate popoarele și re
zultate rodnice în nobila acțiune de apărare 
a păcii împotriva tuturor încercărilor de a 
o turbura.

A doua întrebare : Sperați că noul an va 
fi marcat de o întărire .a legăturilor de prie
tenie dintre popoarele Americii și Rusiei ?

Răspuns: In primul rând ar fi de dorit 
îmbunătățirea relațiilor dintre țările noastre. 
Eu cred că nu există piedici obiective în ca
lea îmbunătățirii în noul an a, relațiilor din
tre' Uniunea Sovietică și'S.U.A. și a întăririi- 
legăturilor tradiționale de prietenie dintre 
popoarele țărilor noastre. Și sper că așa va fi.

A treia! întrebare: Cum apreciați dvs. po
sibilitățile de menținere a păcii în întreaga 
lume și de slăbire , a încordării internaționale 
în anul 1954 ?

Răspuns: Toate popoarele sunt însetate

L a început de an nou
In fruntea

încă la 1 Decembrie anul trecut, colecti
vul de muncă dela întreprinderea Zlatna, 
datorită muncii pline de avânt în cadrul în
trecerii socialiste, a reușit să-și îndeplineas
că sarcinile de plan pe 1953. In acest Timp 
a crescut în medie cu peste 9,50 la sută 
productivitatea muncii. In cadrul întreprin
derii au fost realizate în cursul anului tre
cut numeroase inovații și perfecționări teh
nice, propuneri ale muncitorilor și o serie de 
măsuri care au dus la îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de trai ale muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor și funcționarilor.

Cel de al 4-lea an din cincinal pune în 
fața acestui harnic colectiv de muncă noi 
sarcini, pentru a căror îndeplinire, lupta a înce
put încă din primele zile ale noului an.

Primele succese
însuflețiți de succesele deosebit de impor

tante obținute în anul 1953, —când planul 
a fost îndeplinit încă din luna August — 
muncitorii întreprinderii poligrafice Alba- 
Iulia, au trecut la desfășurarea mai largă a 
întrecerii socialiste pentru a obține noi și im
portante succese în cel de al 4-lea an al 
cincinalului.

încă din primele zile ale anului, munci
torii au înregistrat frumoase succese în 
lupta pentru mărirea producției și creșterea 
productivității muncii. In primele 3 zile de 
muncă planul de producție pe întreprindere 
a fost realizat în procentaj , de 146 la sută. 

de o pace trainică și există posibilități fa
vorabile pentru slăbirea continuă a încordă
rii internaționale în anul 1954. Guvernele, șl 
în primul rând guvernele marilor puteri, nu 
pot să nu-și plece urechea la glasul popoa
relor și nu pot să nu țină'seama de năzu
ința lor crescândă spre o pace trainică. .

In ceeace privește Guvernul Sovietic, el a 
făcut, face și va face și de aici înainte to
tul pentru ca popoarele să trăiască în pace, 
pentru ca încordarea internațională să fie 
slăbită și între state să fie stabilite relații 
normale.

A patra întrebare: Care este, după păre
rea dvs., cel mai important pas care ar pu
tea fi întreprins în interesul păcii în întrea
ga lume în anul 1954 ?

Răspuns : Un astfel de pas ar fi înche
ierea unui Acord între state, în virtutea că
ruia semnatarii Acordului să-și ia angaja
mentul solemn și necondiționat de a nu fo
losi arma atomică, arma cu hidrogen și alte 
arme de exterminare în masă. Un astfel de 
Acord ar ușura posibilitatea de a se ajunge 
la o înțelegere cu privire Ia interzicerea 
complectă a armei atomice și cu privire la 
instituirea unui. strict control internațional 
asupra înfăptuirii interzicerii de a se folosi 
energia atomică în scopuri de război.

In același timp Guvernul Sovietic ar con
sidera necesar să se ajungă la o înțelegere 
cu privire la reducerea considerabilă a tutu
ror celorlalte tipuri de armament și a forțe
lor armate.

Toate acestea ar micșora, fără îndoială, 
cheltuielile de stat pentru nevoile militare și 
ar ușura situația economică a populației.

întrecerii
La secția Nr. 2 a acestei întreprinderi, de 

p’ldă, echipele conduse de tovarășii Groza 
Petru și Valacec Nicolae, aplicând metoda 
stahanovistei sovietice Antonina Jandarova, 
au depășit sarcinile de plan între 10—25%.

Succese de seamă au fost înregistrate și 
la secția Nr. 1, unde deasemenea avântul 
întrecerii crește cu fiecare zi.

Primele zile de muncă au adus primele 
succese și echipei condusă de tovarășul Be- 
rindei Aron, care lucrează la mecanizarea 
procesului de producție. Muncind organizat 
și folosind fiecare minut în interesul pro
ducției, această echipă s’a situat în frun
tea întrecerii cu celelalte echipe.

Printre muncitorii care au obținut reali
zări însemnate în aceste zile de muncă sunt 
tovarășii Bâldea Gheorghe dela secția zeță
rie, care a depășit planul cu 53,6 la sută, 
Keresztes Alexandru dela secția mașini, care 
a realizat 53 la sută lucrări peste plan și 
Pâclișan Cornelia dela secția mașini, care 
deasemeni a depășit planul cu 51 la sută.

Realizările obținute în primele zile de mun
că ale noului an, constitue un imbold puternic 
pentru muncitorii întreprinderii. El sunt ho- 
tărîți să nu slăbească elanul lor în lupta 
pentru înfăptuirea sarcinilor de plan pe anul 
1954.



O expresie puternică a grijii statului pentru 
întărirea familiei

Să fie lichidate lipsurile dela S. M. T. Alba

De curând, cea de a Il-a sesiune a Marii 
Adunări Naționale a Republicii Populare 
Române a votat în unanimitate Codtir Fa
miliei, care are o deosebită însemnătate în 
viața poporului nostru muncitor și este o ex- 
piesie puternică a grijii statului nostru de
mocrat-popular pentru întărirea familiei.

Spre deosebire de vechea legislație bur- 
ghezo-moșierească cu privire la relațiile în 
familie, care era bazată pe minciună, corup
ție, înșelătorie reciprocă și urmărea doar 
falsificarea sentimentelor și subordonarea 
lor intereselor meschine bănești, etc., — 
noua lege urmărește așezarea familiei ba
zate pe căsătorie pe temelii noi, de încre
dere, egalitate, dragoste și stimă reciprocă 
între soți, pe unitate între interesele per
sonale și cele ale societății. încă din primul 
său articol, Codul Familiei prevede ocroti
rea de către stat a căsătoriei și familiei, a- 
părarea intereselor mamei și copilului, sta
tornicește drept bază a căsătoriei, căsătoria 
libpr consimțită, cu drepturi egale pentru 
bărbat și femeie atât în exercițiul drepturi
lor față de copii, cât și în relațiile din fami
lie. Deasemenea, noul Cod stabilește că asu
pra căsătoriei hotărăsc soții, iar bunurile 
dobândite în timpul căsătoriei, sunt dela 
data dobândirii lor, bunuri comune ale soți
lor

In ceeace privește reglementarea condiții
lor cerute pentru căsătorie. Codul desfiin
țează o serie de îngrădiri de până acum cu 
caracter înapoiat, cum sunt consimțămân
tul părinților sau al bunicilor, împiedicarea 
căsătoriei din cauză de rudenie îndepărtată 
sau rudenie izvorînd din legături de botez.

Cu scopul de a întări căsătoria și familia 
și de a împiedica desfacerea ușuratică a ei, 
Codul Familiei reglementează problema di
vorțului. Căsătoria poate fi desființată prin 
hotărîre judecătorească, la cererea oricăruia 
dintre soți, dacă din motive temeinice conti
nuitatea căsătoriei nu mai este cu putință 
pentru cel care cere desfacerea ei. Deaseme
nea, la aprecierea temeiniciei motivelor se va 
ține seama și de interesele copiilor, dacă a- 
ceștia sunt minori.

Statornicind obligațiile de întreținere, din 
cadrul familiei, Codul arată că ele trebue 
să existe între soț și soție, părinți și copii, 
cel care înfiază și e înfiat și între celelalte 
persoane anume prevăzute de lege. Dreptul 
la întreținere îl are numai acela care se află 
în nevoie, fără câștig din cauza incapacită
ții de a munci. Atât cât este minor, descen
dentul are dreptul la întreținere oricare ar 
fi nevoile în care se află.

In problema ocrotirii minorului, Codul Fa
miliei stabilește că părinții au aceleași drep- 
tu ’i și îndatoriri față de copiii minori, indife

Desfășoară cu succes învățământul agricol de masă
In perioada actuală când la sate se reali

zează tot mai mult programul dezvoltării a- 
griculturii, în vederea lichidării. rămânerii 
ei în urmă și a creșterii producției agricole 
la hectar, o deosebită importanță o are in
struirea agrotehnică și zootehnică a colecti
viștilor, întovărășiți'lo'r și țăranilor munci
tori cu gospodării individuale.

Bogata experiență câștigată în ultimii ani 
și roadele îmbelșugate realizate în anul trecut, 
dovedesc tot mai mult importanța învăță
mântului agricol de masă. '

La gospodăria agricolă colectivă „23 Au
gust” din Obreja și în acest an cursurile 
agrozootehnice de 3 luni — de care răs
punde tovarășa ing. agronom Hăbășescu 
Nadejda — se desfășoară cu rezultate Bune. 

rent dacă aceștia sunt din căsătorie, din afara 
căsătoriei sau înfiați, iar drepturile lor pă
rintești se exercită numai în interesul copiilor. 

Prevederile Codului Familiei în ceeace pri
vește înfierea, dovedesc cu putere grija sta
tului nostru democrat-popular pentru asigu
rarea unei existențe demne 'Copilului înfiat. 
In această problemă Codul stabilește că în
fierea se va putea face numai dacă se va 
constata că celui înfiat îi sunt asigurate 
condiții normale de dezvoltare fizică și mo
rala și înfierea nu se face cu scopul de a 
prcfita prin exploatare sau în alte scopuri, de 
cel înfiat.

Codul mai stabilește apoi că la cererea 
.comună a tuturor celor îndreptățiți să con
simtă la înfiere, autoritatea tutelară poate 
încuviința înfierea cu toate efectele unei fi
liații firești. In condițiile de mai sus, înfie
rea nu se face decât de ambii soți împreună, 
sau de către femeia necăsătorită.

Deosebit de important este faptul că în 
mai multe articole Codul stabilește datoria 
părinților de a se îngriji de persoana copi
lului, de creșterea, sănătatea și dezvoltarea 
lui, de educarea, învățătura și pregătirea 
profesională a copilului, potrivit cu însușirile 
lui, spre a-1 face folositor colectivității.

Deăsemenea, noul Cod prevede că în ca
zurile de instituirea tutelei și curatelei, drep
tul de a fi tutori sau a constitui curatela se 
lărgește la un număr mai mare de persoane.

Vârsta de căsătorie este stabilită în noul 
Cod la 18 ani împliniți pentru bărbați și 16 
ani împliniți pentru femei, iar în anumite 
cazuri, cu încuviințarea Comitetului Execu
tiv al Sfatului Popular al Capitalei sau al 
regiunii în cuprinsul căreia își are domici
liul, se admite femeii căsătoria și La 15 ani 
împliniți.

Codul prevede că dela 14 ani minorul își 
exercită singur drepturile și obligațiTTe ce 
le are, bineînțeles numai cu încuviințarea 
prealabilă a părinților, spre a-l apăra îm
potriva abuzurilor din partea celui de al 
treilea.

Dreptul la controlul permanent asupra fe
lului cum părinții își exercită drepturile și 
îndatoririle lor față de copiii minori îT are 
autoritatea tutelară care va funcționa în ca
drul sfaturilor populare.

Grija statului nostru democrat-popular 
pentru întărirea și ocrotirea căsătoriei și 
familiei, sunt oglindite cu putere în fiecare 
articol din noul Cod ai Familiei. Fiecare 
din prevederile lui are drept scop să stator
nicească legături trainice între soți, între 
părinți și copii, să pună familiei temelii pu
ternice, bazate pe înaltele calități moralfe, 
caracteristice omului nou, constructor al 
socialismului.

După predarea lecțiilor care sunt ascul
tate cu deosebit interes de cursanți, deoare
ce sunt strâns legate de activitatea și pla
nul lor de producție, ei ridică diferite pro
bleme. Așa de pildă, tovarășul Breazu Va- 
sile a explicat cum înțelege el rânduirea 
chibzuită a culturilor legată de plan și su
prafață, arătând cum rânduirea chibzuită a 
culturilor (asolamentul) corespunde stadiu
lui superior în dezvoltarea agriculturii, și 
sporește producția la hectar.

Dornici de a-și însuși Cât mai multe cu
noștințe agro-zootehnice, sunt și tovarășii 
Salcău loan, Sârbu Simion, Ciortea Mihailă 
și alții, care urmăresc cu viu interes lecțiile 
și participă cu regularitate la cursuri.

Țăranii muncitori Barna 
Mihai, Cosma Simion și 

Deceanu Mihail din comu
na Mihalț, sunt unii din 

cei mulți care au încheiat 
contracte cu organizațiile 
comerciale, pentru crește

rea și îngrășarea de 
animale

Ei au venit la baza de re
cepție O R A. C A. din 
Alba-Iulia să predea ani
malele contractate - de ca
litate grasă și extragrasă 
- cu 3 zile înainte de ter
men. Barna Mihailă, a 
primit pentru 2 boi con

tractați 9.558 lei.

In lupta pentru lichidarea rămânerii în 
urmă >a agriculturii și pentru mărirea produc
ției agricole-vegetale și animale, spre îmbună
tățirea aprovizionării oamenilor muncii și a in
dustriei cu materii prime, stațiunile de ma
șini și tractoare au un rol deosebit. Ele con- 
stitue pârghia de bază a statului nostru la 
sate în consolidarea alianței ciasei munci
toare cu țărănimea muncitoare și în organi
zarea producției socialiste prin introducerea 
de lucrări avansate sprijinite pe agricultura 
științifică înaintată.

Pentru a-și îndeplini această sarcină de 
seamă, menită să contribue la întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gospodăriilor colec
tive, a întovărășirilor agricole și la ajuto
rarea gospodăriilor mici și mijlocii, S.M.T.- 
urile au datoria să revizuiască și să repare 
din timp, conștiincios, tractoarele și mașinile 
agricole.

S.M.T. Alba-Iulia și-a retras, la începutul 
lunii Decembrie, ultimele brigăzi de pe o- 
goarele gospodăriilor colective și ale'înto
vărășirilor, iar colectivul de muncă spriji
nit de comitetul de întreprindere și îndrumat 
de organizația de bază a întocmit un plan 
de muncă pentru desfășurarea reparațiilor la 
tractoare și inventarul agricol de muncă.

Până la data de 5 Ianuarie s’a reușit să 
se repare un număr de 8 batoze și 3 plu
guri pentru tractor. Reparațiile efectuate 
sunt însă, într’un procentaj foarte scăzut 
față de sarcinile ce le are stațiunea.

încetineala de melc cu care se desfășoară 
reparațiile la tractoare și agregate se dato- 
rește conducerii stațiunii și în primul rând 
tovarășului Câmpean Aurel, directorul sta
țiunii, care a neglijat într’un mod nepermis 
buna organizare a muncii, urmată de în
drumare și control susținut, pentru a da via
ță planului de reparații.

Deasemenea, tovarășul Ananie, inginerul 
șef și tovarășul Faur, mecanic șef al stațiu
nii, nu au luat din timp măsuri pentru ame
najarea atelierului de reparații spre a se 
putea aplica practic metoda sovietică Buga- 
cev, de reparații pe ansamble, care scurtea
ză mult timpul de revizie și reparații și care 
astăzi figurează numai pe hârtie.

Tovarășul director Câmpean are datoria 
de a pătrunde în miezul problemelor • stațiu
nii, să nu privească lucrurile numai la su
prafață, ci să lupte pentru lichidarea lipsu
rilor ce dăinue la S. M. T. El trebue

Să reținem cât mai multă zăpadă pe ogoare
Reținerea zăpezii pe câmp este metoda cea 

mai înaintată de apărare a culturilor de 
toamnă împotriva 'gerurilor aspre și înde
lungate, constituind în același timp metoda 
de bază în strângerea umezelii în pământ 
și mijloc sigur de luptă împotriva secetei.

Zăpada reținută pe- câmp apără culturile 
de toamnă împotriva gerurilor aspre; chiar 
la o temperatură a aerului de 30 grade sub 
zero, la adâncimea nodului de înfrățire se 
păstrează o anumită căldură. De pildă, Ia 
grosimea de 50 centimetri a învelișului de 
zăpadă temperatura solului la adâncimea 
nodului de înfrățire coboară numai până la 
2—3 grade minus.

Un' înveliș de zăpadă de 10—15 cm. gro
sime poate să apere semănăturile de toamnă 
de geruri puternice de scurtă durată. Deo-. 
bicei, plantele capătă aproape 40 la sută din 
toată umezeala din rezervele adunate în sol 
toamna și iarna, din zăpadă.

Reținerea zăpezii împreună cu celelalte 
măsuri agrotehnice (arătura de toamnă) o- 
goare negre, etc., fac cu putința să obținem 
recolte mari și în regiunile secetoase.

Mijloacele pentru reținerea zăpezii pot fi 
împărțite în obstacole mobile și fixe forma
te din garduri, perdele moarte, crengi us
cate, snopi etc. și obstacole formate din pe
reți de zăpadă și valuri de zăpadă.

1 Reținerea zăpezii cu ajutorul garduri
lor (parazăpezilor)

înălțimea gardurilor în medie este de 1 
metru, iar lungimea de 1,5—2 metri.

Gardurile pot fi construite ușor din orice 
material avut la îndemână, ca de pildă, din 
prăjini,, vreascuri, stuf, tulpini de porumb, 
floarea soarelui etc.

Așezarea lor pe câmp se face în grupuri, 
câte 4—6 bucăți garduri, așezate în rânduri 
deacurmezișul direcției vânturilor. Flecare 
grup în’ rând se așează la o distanță de 25

să se intereseze mai îndeaproape de 
primirea pieselor de schimb, înzestrarea 
atelierului cu sobe corespunzătoare, punerea 
la adăpost pentru a feri de intemperii in
ventarul la care nu se lucrează etc.

Nu se poate trece cu vederea apoi peste con
dițiile necorespunzătoare în care trăiesc me
canizatorii.

Tovarășul Corșeu loan, administrator cu 
gospodăria stațiunii, nu a luat măsuri pen
tru a se schimba cearceafurile la dormitoa
rele tractoriștilor la timp, nu s’a in
teresat de complectarea lighienelor pen
tru spălat și funcționarea în bune condițiuni 
a sobelor din dormitoare.

Apoi, din cauză că tovarășul Nagy Fran- 
cisc, gestionarul cantinei, și Preja Ștefan, 
magazioner, întârzie sistematic dela pro
gram, masa se servește târziu, iar tracto
riștii sunt nevoiți să aștepte terminarea și 
servirea mesei, lipsind multe ore dela pro
gram.

Aceste lipsuri se datoresc și faptului că 
secția politică, respectiv tovarășii Muntearnu 
loan, Haiduci Eugen și Munteanu Maria, 
nu sprijină îndeajuns munca organizației de 
partid, a organizației de tineret și comitetul 
sindical.
■ Apreciind faptul că timpul este scurt, co
lectivului de muncă al stațiunii ti revine sar
cina de a-și organiza mai bine munca de 
reparații. Folosind complect utilajul ateli
erelor și aplicând cu strictețe metoda de re
parații pe ansamble și -sub ansamble, el tre
bue să lupte pentru realizarea ritmului de 
reparații pe bază de plan și grafice stabi
lite, să facă reparații de calitate superioară.

Pentru remedierea acestor lipsuri, orga
nizația de bază, secția politică și comitetul 
de întreprindere au datoria să se ocupe te
meinic de educarea tractoriștilor, mecanici
lor, tehnicienilor în spiritul atitudinii noi 
socialiste față de bunul obștesc, să organi
zeze întrecerea socialistă și să ducă o luptă 
susținută împotriva risipei, folosind la 
maximum resursele locale. In centrul aten
ției conducerii S.M.T. trebue să -stea proble- -Kt 
ma creării de condiții de muncă și viață cât 
mai bune pentru mecanizatori.
■ Se cere apoi mai multă preocupare și aju
tor și din partea secției agricole a sfatului 
popular raional, care are datoria de a spri
jini intens munca S.M.T.-ului, în ducerea la 
bun sfârșit a sarcinilor ce le are.

—30 metri de grupele vecine. Următorul 
rând se așează la o distanță de 20 metri de 
celelalte.

Când înălțimea stratului de zăpadă în ju
rul gardului ajunge de o grosime de 30—40 
centimetri, ele vor fi mutate.
2. Reținerea zăpezii cu ajutorul tulpinelor 
de floalrea soarelui, porumb, stuf, vreascuri, 
nuele, pae.

Așezarea pe câmp a tulpinelor de floarea 
soarelui, porumb și alte plante cu tije înal
te, se face așezând tuilpinele în rânduri dea
curmezișul direcției vânturilor din timpul 
iernii. Distanța între rânduri nu trebue să 
fie mai mare de 20 ori înălțimea lor.

Pentru un hectar este nevoe de 5—6000 
tulpini de floarea soarelui sau porumb.

Perdelele făcute din vreascuri, snopi de 
pae și stuf rețin deasemeni bine zăpada. 
Snopii se așează în picioare — înfipți în 
țăruși sau înconjurați cu zăpadă bătuta.

3. Reținerea zăpezii cu ajutorul pereților 
și valurilor de zăpadă.

Obstacolele făcute din pereți de zăpadă, 
grămezi și valuri, sunt una din metodele 
cele mai simple de reținere a zăpezii.

Pereții de zăpadă se pot construi atunci 
când zăpada este densă și stratul este de 
15—20 cm. Zăpada îndesată se taie cu lo
pata în cărămizi late de 30 cm. și lungi de 
50 cm. din care se formează pereți înalți de 
80—90 cm., lăți de 50 cm. și lungi de 10—15 
metri. Pereții se așează în rânduri pe distan
țe de 20 metri între ei, Iar între rânduri la 
distanță de 10—15 metri. Pe hectar se așea
ză până la 20 pereți.

Grămezile de zăpadă se fac înalte de 1 
metru cu baza tot de 1 metru, iar pe câmp 
se rânduiesc în formă de șah, având distanța 
între grămezi de 6—7 metri.

BILA VIRGIL 
inginer agronom



INFORMAȚIE DE PARTID

In adunarea activului de partid s’a dezbătut 
aplicarea programului local de măsuri economice

Scrisori către redacție

Despre unit oameni

Adunarea activului de partid, a analizat ac
tivitatea desfășurată de organizațiile de bază, 
de masă, organele de stat și economice din 

on, pentru aplicarea în viață a planului 
local de măsuri economice, elaborat de Co
mitetul raional de partid pe baza sarcinilor 
izvorîte din Hotărîrile Plenarei lărgite a 
C.C. al P.M.R. din 19—20 August 1953.

Din referatul prezentat cu acest prilej de 
către tovarășul Todea Iosif, secretar al Co
mitetului raional de partid', a reeșit că oamenii 
muncii din raionul nostru, mobilizați de or
ganizațiile de bază, au pornit cu mult elan 
la înfăptuirea sarcinilor.

Ca urmare a acestui fapt, în scurt timp 
s’au obținut frumoase rezultate în toate do
meniile de activitate. S’a terminat construi
rea podurilor dela Galda de Jos, Bucerdea 
Vinoasă și Ighiu, iar altele sunt în curs de 
construcție. Deasemeni au fost date spre 
folosință noi cămine culturale oamenilor 
muncii din Meteș, Vințul de Jos, Cib și 
Stremț. A fost terminat localul de școală din 
comuna Almașul Mare și cel din Cib CFiei, 

r cel din Feneș s’a ridicat în roșu.
In scurt timp a sporit numărul coopera

tivelor de aprovizionare și desfacere cu încă 
14 și au luat ființă 2 magazine universale, 
reușind să se satisfacă tot mai mult nevoile 
crescânde ale celor ce muncesc.

Atât din referat cât și din discuțiile pur
tate de un număr mare de tovarăși a reeșit 
că în ceeace privește traducerea în viață a 
sarcinilor ce rees din Hotărîrile Plenarei 
lărgite a C.C. al P.M.R. din 19—20 August, 
mai sunt încă serioase lipsuri.

O lipsă din cele mai mari este și faptul 
că conducerea întreprinderii de Panificație, 
în frunte cu directorul Gali Ștefan, nu exer
cită un control temeinic pe teren și nu pri
vește cu simț de răspundere sarcina îmbu
nătățirii calității pâinii. In repetate rânduri, 
populația din oraș primește pâine insuficient 
de coaptă, <«au. conține diferite corpuri stră
ine, ceeace dovedește o neglijență nejustifi
cată față de cerințele consumatorilor.

Prost stau lucrurile și în ceeace privește 
distribuirea pâinii pentru populația din oraș. 
Din cauză că centrele de pâine, cum este 
cazul centrelor Nr. 5, 6 și altele nu au fost 
aprovizionate cu cantitate suficientă de 
pâine, în ziua de 3 Ianuarie o parte din con
sumatori n’au fost aprovizionați ia timp cu 
pâine. La aceste centre caetele de sugestii 
și reclamații nu pot fi utilizate la nevoe de 
consumatori, pentrucă sunt ținute la loc in
vizibil și într’o stare murdară.

De starea defectuoasă în care se desfășoară 

deservirea populației muncitoare se face vi
novat atât tovarășul Petrușca loan, direc
torul O.C.L. Alimentara, cât și secția co
mercială a sfatului popular orășenesc, în 
frunte cu tov. Moldovan Octavian, care nu 
controlează în mod permanent activitatea 
dela centrele de pâine din localitate.

In adunarea de activ a mai reeșit totodată 
că, deși în depozite există însemnate canti
tăți de țigări Mărășești și Olt, totuși ele lip
sesc de pe piață. Aceasta pentrucă tov. Be- 
nedec Francisc, directorul dela O.C.L. Pro
duse. Industriale Alba, a dat dispoziții ges
tionarilor dela tutungeriile ce-1 aparțin 
șă nu mai ridice țigări de felul celor 
menționate mai sus, până când nu-și va rea
liza planul la țigările „Carpați”, „Victoria” 
și altele care nu sunt solicitate de majori
tatea fumătorilor.

Participanții la discuții au criticat cu 
multă tărie lipsurile în diferite domenii de 
activitate. Astfel, a fost criticat consiliul de 
conducere al cooperativei „îmbrăcămintea” 
pentrucă nu veghează ca, cooperatorii să-și 
facă conștiincios datoria față de clienți, din 
care cauză se execută lucrări de mântuială 
sau cu mari întârzieri. Tovarășul Opreanu 
Teodor, președintele consiliului de condu
cere al cooperativei nu are întodeauna atitu
dine atentă față de cooperatori și nevoile lor.

Din cauză că organizațiile de bază, sin
dicale și conducerile administrative dela 
magazinele Alimentara și Textila nu s’au 
îngrijit îndeaproape de educarea muncito
rilor în spiritul unei atitudini civilizate, po
liticoase față de clienți, sunt cazuri când 
lucrătorii din comerț fac o deservire nejustă, 
necorectă. Totodată, unii casieri din cadrul 
magazinelor și-au făcut un obicei de a nu da 
restul de bani la clienți sub pretextul „lipsei 
de mărunțiș".

Lipsurile care se manifestă în activitatea 
comerțului de stat se datoresc în mare mă
sură tovarășului Simescu Gheorghe, șeful 
secțiunii comerciale a sfatului popular ra
ional care, desfășurând o muncă adminis
trativă birocratică, nu ia legătură cu terenul.

In concluzia dezbaterilor, tovarășul Mărgi- 
neanu loan primsecretar al Comitetului ra
ional de partid a dat indicații de felul cum 
pot fi înlăturate unele greutăți și lipsuri, 
trasând sarcini birourilor organizațiilor de 
bază de a veghea la aplicarea în întregime a 
programului de măsuri economice ale între
prinderilor și instituțiilor, contribuind la în
făptuirea programului raional de. măsuri e- 
conomice în lumina sarcinilor reeșite din 
prevederile Plenarei lărgite a C.C. al P.M.R.

Orice om care a avut ocazia să cunoască 
Secția L. 5 Alba-Iulia, poate spune că aici 
s’au realizat lucrări destul de frumoase, se 
duce activitate în toate subunitățile, ateli
erul din cadrul acestei Secții a luat o dez
voltare tot mai mare.

Dar vorbind despre unii oameni dela Sec
ția L. 5 Alba-Iulia, care lucrează așa cum 
știu ei „din timpurile vechi” ai să te convin
gi că aceștia în limbajul nostru se numesc 
birocrați.

Iată câteva din cele constatate la acea
stă Secție.

Resortul financiar al acestei Secții nici 
până în prezent nu s’a gândit să cerceteze 
unde este extrasul de căsătorie al tov. Să- 
sărman Gh., care a fost anexat în original 
la actele de piața ajutorului de Înmormân
tare a fiului său și care a fost cerut în re
petate rânduri, cu toate că de atunci au 
trecut mai mult de 3 ani, lucru ce a mai 
fost sesizat și de ziarul „Lupta C.F.R”.

Deasemeni, resortul financiar al Secției 
tratează cu multă ușurință chestiunile bă
nești ale salariaților.

Astfel, în cursul lunii August 1953 câțiva 
tov. din cadrul Secției âu fost numiți în 
alte funcții și au fost încadrați în alte cate
gorii de salarizare. In urm,a acestui fapt, re
sortul financiar urma șă întocmească liste
le de plata diferenței pe luna respectivă, 
lucru ce l-a și făcut, însă în această listă 
au fost trecuți numai unii muncitori din ca
dru! Secției, rar ceilalți (cazul meu) au fost 
omiși. Iată cât de bine ține evidența resor
tul financiar, ca toți salariații să-și pri
mească drepturile bănești. Deși au trecut 
mai multe luni de atunci, totuși tov. He- 
dieanu, șeful resortului nu s’a mai îngri
jit ca această situație să fie înlăturată, cu 
toate că a fost sesizat în repetate rânduri. 
Aceasta dă de bănuit că ar încerca să se 
răzbune' pentru faptul că a fost criticat la 
gazeta de perete pentru unele lipsuri ale sale.

Din vacanța pionierilor și elevilor
Pentru că elevii și-pionierii din Alba-Iulia 

să aibă o vacanță plăcută și distractivă, s’a 
organizat în cadrul cercului de sport dela 
Casa Pionierilor o grupă de 29 schiori, care 
a desfășurat o bogată activitate în această 
ramură. x

Astfel, în ziua de 5 Ianuarie a.c., ef au 
primit tot echipamentul sportiv necesar pen
tru schiat și au plecat, sub conducerea tova
rășilor profesori Gali Ana și Jurca Ioan, pe 
un deal din apropierea orașului unde, fiind 
loc potrivit pentru acest sport, pionierii au

Aici, la secție mai sunt și alte lipsuri chiar 
și la biroul de cadre unde tov. Hațegan nici 
nu cunoaște situația cadrelor. Astfel pe căr
țile de muncă ale tov. Sechereș Victor și 
Sechereș Petru a menționat „părăsit servi
ciul” cu toate că acești tovarăși au trecut la 
Regionala Cluj cu ocazia delimitării regio
nalelor C.F.R.

Și dacă lucrurile se prezintă în felul aces
ta, nu este de mirare deoarece și tov. 
Jurănescu Iosif șeful Secției are păcatele 
sale și nu poate vedea tot ce se petrece în 
Secția sa, deoarece când este în localitate 
se mai ocupă și cu altceva.

Iată, într’o zi, pe când vorbea la telefon, 
intră în biroul său tov. Stoica Dumitru cu 
o corespondență la semnat. Cum l-a văzut, 
l-a luat în primire, vociferând :

— Am să te trântesc cu capul de toți pe
reții I

— Dece, tov. șef ?
— Stai că ajungem noi acolo. Vreau să 

văd Atelierul de Asamblare un „model”. Nu 
vreau să aud că : Nu știu, că nu am, ca nu 
ma pricep, că nu am cu ce etc., etc. Dacă 
nu știi, să înveți, dacă nu ai să ai, dacă nu 
cunoști, să cunoști și altele.

In felul acesta știe tov. Ing. Jurănescu să 
trateze cu muncitorii. De fapt tov. Ing. Ju
rănescu mai are și alte „metode” cu care 
tratează oamenii și anume... bruscarea,

Această „metodă” a simțit-o pe spinarea 
sa tov. Mărginean Anton dela Secția L. 5, 
într’un moment când tov. șef de Secție a 
venit la birou într’o stare de turburare, pro
babil alcoolică.

Și dacă am spus de unii funcționari din 
Secție, că lucrează după cum am arătat mai 
sus, iar tov. șef de Secție după „metodele” 
sale, atunci se explică dece în unele sectoare 
ale serviciului sunt lipsuri serioase.

TARTESCU VINTILA 
muncitor C.F.R. Teiuș

avut ocazia să primească noi cunoștințe, iar 
alții să-învețe chiar să schieze.

La concursul care a avut loc cu această 
ocazie, pionierul Beligăr Titus a ocupat lo
cul I, dovedind mult curaj și îndemânare.

In cursul lunii Ianuarie, Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport va organiza Cam
pionatul Republican al Juniorilor, masculin 
și femenin individual de schii, unde atât 
pionierii și școlarii, cât și toți juniori? ce
lorlalte colective, vor putea să participe la 
întreceri pentru primul loc.

CHIRILA DANIEL

Măreț program pentru dezvoltarea creșterii 
animalelor în anii 1954-1956

Legea privitoare la măsurile pentru dez
voltarea creșterii animalelor în anii 1954— 

’’56 în Republica Populară Română, pe care 
-marele au publicat-o zilele trecute, 
are o mare însemnătate. Deaceea oa
menii muncii din raionul nostru au
primit-o cu o deosebită bucurie, văzând în 
ea grija nemărginită a guvernului și parti
dului pentru ridicarea nivelului de trai ma
terial și cultural al celor ce muncesc.

Făcând o analiză temeinică a situației 
existente în țara noastră în problema dez
voltării șeptelului, legea scoate în evidență 
succesele de seamă dobândite în aceasta di
recție. Astfel, încă la începutul anului tre
cut numărul bovinelor, ovinelor și al porci
lor depășise pe cel dinainte de război. Grăi
toare sunt cifrele care arată că în ’ perioada 
dela 1948 și până la începutul anului 1953, e- 
fectivul de bovine a crescut cu 490.000 
capete. Numai în raionul nostru, într’un timp 
destul de scurt, gospodăriile colective au 
dezvoltat simțitor fermele de animale, îmbu- 

ătățind totodată și rasele lor. In anul tre- 
-ut, de pildă, gospodăria colectivă din Lis
tei a înființat o fermă de vaci de lapte și 
una de creșterea oilor. Deasemenea, datorită 
condițiilor create de statul nostru democrat- 
popular, a crescut serios interesul țăranilor 
cu gospodării individuale de a dezvolta creș
terea animalelor.

Dar, ca urmare a creșterii puternice a 

consumului propriu de produse alimentare 
în gospodăriile țărănești, a creșterii consu
mului orășenesc de produse alimentare de 
origină animală, precum și a necesităților 
mereu crescânde de materii prime de care 
are nevoie industria noastră alimentară și 
ușoară, șeptelul, producția de carne și alte 
produse pe cap de animal și calitatea lor au 
crescut într’o proporție necorespunzătoare, 
ducând la o neooncordanță între nevoile de 
consum ale populației și resursele existente 
de carne, grăsimi, lapte, ouă, lână, etc. La 
bovine, cabaline și păsări îndeplinirea sar
cinilor de ansamblu prevăzute în planul' cin
cinal este mult rămasă în urmă, iar în ce 
privește creșterea oilor cu lână fină și se- 
mifină și a vacilor, nu s’a acordat atenția 
cuvenită, astfel că numărul (acestora este redus.

Principala cauză, care a dus la creșterea 
nefavorabilă a șeptelului, o constitue pro
ducția și aprovizionarea nesatisfăcătoare cu 
furaje. Pe lângă faptul că s’au recoltat pro
ducții mici de furaje , la hectar, în muTfe ca
zuri sfaturile populare, și organele agricole 
au neglijat recoltarea lor la timp, nu au 
folosit .în mod rațional fânețele. și pășunile 
naturale și nu au acordat atenția cuvenită 
ihsilozării nutrețurilor. Deasemenea, lipsuri 
serioase au existat în îngrijirea zootehnico- 
veterinară, în construcția de adăposturi co
respunzătoare și în aplicarea și extinderea 

experienței înaintate în "domeniul creșterii 
animalelor, etc.

Pentru lichidarea rămânerii în urmă în 
domeniul dezvoltării creșterii animalelor, po
trivit Hotărîriilor Plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R. din 19—20 August, legea prevede un 
program de măsuri menite să dea un avânt 
puternic creșterii șeptelului. Măsurile prevă
zute de lege vor avea drept rezultat lăr
girea schimbului dintre oraș și sat, consoli
darea șj dezvoltarea alianței dintre clasa 
muncitoare -și țărănimea muncitoare, sub 
conducerea clasei muncitoare.

Indicând cu claritate calea ce treime ur
mată pentru îndeplinirea programului de 
măsuri în vederea dezvoltării creșterii ani
malelor, legea prevede că pentru mărirea 
efectivului de bovine este necesară înmul
țirea și îmbunătățirea raselor. Pe plan lo
cal sfaturile populare au datoria de a asi
gura tauri de rasă superioară întregului- 
efectiv de vaci, folosirea lor justă și îngriji
rea în bune condițiuni. Deasemenea trebue 
sporit numărul vacilor de prăsilă în așa felea 
să se îndeplinească prevederile legii, deoarece 
planul la bovine se va considera realizat nu
mai dacă se va îndeplini și planul numeric 
la vaci.

In ce privește sporirea efectivului la ovine 
și ridicarea productivității lor, legea pre
vede deasemenea o serie de măsuri ca : asi
gurarea de berbeci reproducători de calitate 
bună, îmbunătățirea întreținerii oilor Iprin 
asigurarea de adăposturi și pășuni. O aten
ție deosebită este acordată 3e lege îmbună
tățirii raselor la oi. Pentru a se asigura mă

rirea efectivului de oi merinos, legea obligă 
întreprinderile agricole de stat să nu mai 
mulgă oile merinos. Deasemenea se arată 
că gospodăriile colective și gospodăriile in
dividuale țărănești care nu vor mulge a- 
ceste oi vor’ fi scutite de a preda statului 
cota obligatorie de lapte dela oile merinos. 
Aceeași atenție este acordată în lege și creș
terii efectivului de porcine, cabaline, păsări 
și animale mici și dezvoltării agriculturii.

In cuprinsul Capitolului VIII, legea pre
vede măsurile ce se vor lua în vederea con
solidării și lărgirii bazei furajere. Astfel, sfa
turile populare și S.M.T. sunt obligate să 
asigure aplicarea regulilor agrotehnice îna
intate la culturile furajere, îngrijindu-se de 
cultivarea de plante furajere productive. 
Măsurile prevăzute pentru organizarea de 
loturi semincere, îmbunătățirea fânețelor și 
pășunilor, construirea de adăposturi, produ
cerea de nutrețuri suculente, etc., constitue 
o dovadă a faptului că guvernul și partidul 
creează toate condițiile materiale pentru asi
gurarea dezvoltării șeptelului.

Gospodăriile colective care cresc animale, 
vor primi din partea statului credite pentru 
cumpărarea lor și materiale de construcții, 
ajutor din partea S.M.T., a specialiștilor, iar 
acele gospodării colective care își vor crea 
ferme de animale și păsări și își îndepli
nesc obligațiile față de stat se vor bucură 
de reduceri de cote la carne, lapte și lână. 
Gospodăriile colective fruntașe în creșterea 
animalelor vor primi premii. Deasemenea 
membrilor gospodăriilor colective- li se vor

(Continuare în pag. 4-a)
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Albania pe drumul construirii socialismului

Cu privire la convocarea conferinței miniștrilor 
afacerilor externe la Berlin

Industria de energie electrică a luat o mare 
dezvoltare în Albania și s’a extins paralel 
cu toate celelalte sectoare ale economiei și 
culturii țării.

In timpul regimului antipopular al lui 
Zogu, în principalele orașe ale Albaniei se 
aflau numai câteva centrale electrice, proprie
tăți ale concesionarilor străini. Energia elec
trică era folosită numai pentru iluminatul 
câtorva orașe. Nimeni nu se îngrijea să ex
ploateze cărbunele alb-forța apelor, deși în 
țară erau condiții favorabile pentru dezvol
tarea industriei energetice prin folosirea că
derii apelor.

In timpul ocupației fasciste, o mare parte 
din aceste centre electrice au fost grav ava
riate de către armatele dușmane. In anul 
1945 producția de energie electrică scăzuse 
considerabil în comparație cu perioada dina
inte de război.

După eliberarea țării, guvernul R.P. Alba
nia a acordat și acordă o atenție deosebită 
dezvoltării continue a industriei de energie 
electrică. Intr’o perioadă relativ scurtă, toa
te centralele electrice existente în țară au 
fost refăcute și au început să funcționeze din 
plin. Deasemenea au fost instalate centrate 
electrice noi, livrate de către Uniunea So
vietică și de țările de democrație populară.

Pe lângă toate fabricile noi au fost insta- 
Jate uzine electrice proprii și au fost puse 
bazele exploatării forței hidraulice.
. In Noembrie 1951 a fost inaugurată la 
Tirana hidrocentrala „Lenin" oare furnfzea- 
ză cufent electric orașelor Tirana, Durres, 
Ciak și regiunii carbonifere Kraba. Pe de 
altă parte, continuă cu mult avânt lucrările 
de construcție a marii hidrocentrale „Enver 
Hodja” de pe râul Mati, care va avea o ca
pacitate anuală de 100 milioane kw/h.

înainte de război, lumina electrică era cu 
totul necunoscută în satele albaneze. In pre
zent, numărul satelor electrificate este cu 
80 la sută mai mare decât în 1952, iar la 
sfârșitul cincinalului numărul lor va fi de 
12 ori mai mare decât în 1950. In prezent, 
producția totală de energie electrică a R.P. 
Albania este de 24 ori mâi mare decât în 
1938. Numai în cursul anului f953 ea a fost

Succesele televiziunii în U. R. S. S.
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS
De curând a avut loc la cinematograful 

„Ermitage" din Moscova prima vizionare 
publică a unui program de televiziune trans
mis pe ecran mare. In acest scop, sala a fost 
complect reamenajată. A fost instalat un 
sistem complex de televiziune produs în

Munca rodnică a
PEKIN 4 (Agerpres). — TASS trans

mite :
Oamenii muncii din regiunea de nord-est 

a Chinei, una din cele mai importante re
giuni economice ale țării, au obținut suc
cese remarcabile în anul care a trecut. Prin 
munca lor plină de abnegație ei au asigu
rat îndeplinirea și depășirea mărețelor pla
nuri ale primului, an din primul cincinal. 
Au fost puse în funcțiune numeroase între
prinderi și au fost duse la bun sfârșit sarci
nile de plan în ceeace -privește producția in
dustrială.

După cum relatează ziarul „Jenminjibao", 
în anul 1953 în această regiune a fost des
fășurată o muncă intensă pentru punerea în 
fucțiune a unor noi întreprinderi ale indus
triilor metalurgică, carboniferă, energetică 
și petroliferă. In afară de cele două furnale, 
de secțiile de șine și grinzi și de laminat 
țevi ale combinatului din A-nșan, au fost 
puse în funcțiune deasemenea marile exploa
tări carbonifere descoperite dela Haicijoui, 
în apropiere-de Fusin, rafinăria Nr. 5, uzi
nele de turbine și de utilaj electric. Conti
nuă construcția a încă o mare exploatare 
caiboniferă, a cinci mine, a încă o rafinărie

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA- AM>a-««4ia, Piața „1 Mai” Nr. 14. Telefon Nr. 262. — Tiparul: Intrepr. Polier. Alba-lulia E.P.D.N.I. - 9—52, — C. Nr. 27. — 1954.

cu 43,1 la sută mai mare decât în 1952’. La 
sfârșitul cincinalului, cantitatea de energie 
electrică a R.P. Albania va fi de cinci ori 
mai mare decât în 1950. (Agerpres)

Avântul cultural
Avântul nivelului cultural al populației 

albaneze este una din principalele sarcini 
ale primului plan cincinal al R.P. Albania. 
Luptând pentru lichidarea totală a analfa
betismului, instituțiile cultural-educative și 
instituțiile sociale din R. P. Albania au or
ganizat numeroase cursuri de alfabetizare. 
In prezent aceste cursuri sunt frecventate 
de peste 66.000 de persoane. La orașe și 
sate casele culturale ale secției populare 
precum și casele de lectură desfășoară o 
activitate susținută. Anul trecut, activitatea 
acestor instituții s’a intensificat. In primele 
nouă luni ale anului 1953, numai pentru ță
rani-au fost ținute aproximativ 15.000 de 
conferințe, cu teme științifice, culturale, e- 
conomlce, politice, ețc. Au fost organizate 
6.500- de . reuniuni artistice în -cadrul cărora 
și-au dat concursul colectivele de artiști a- 
matori.

Lâ manifestările organizate de casele cul
turale și de casele de lectură au participat 
aproximativ 2.560.000 de persoane, dintre 
care 1.670.000 de persoane numai la sate.

Creșterea numărului de știutori de carte 
a dus la .sporirea cititorilor în biblioteci. In 
1938 existau cinci biblioteci orășenești frec
ventate de aproxmativ 40.000 de cititori. In 
prezent, cele 12 biblioteci orășenești (exclu
zând Biblioteca națională dela Tirana) sunt 
frecventate de 161.000 cititori. In cursul pri
melor nouă luni ale anului 1953, cele nouă 
muzee create în diferite orașe . ale țării au 
fost vizitate de 62.000 de persoane.

Anul trecut, în viața culturală a Albaniei 
au avut loc evenimente însemnate cum ar fi 
olimpiada artistică națională, premiera ope
rei „Rusâlca" de Dargomîjschi la Teatrul 
popular, prezentarea pe ecran a filmului al
banez „Skanderbeg". In cursul ultimilor doi
ani guvernul albanez a cheltuit pentru ne
voile culturale o su-mă de peste 203.500.000 
leki. ■ (Agerpres)

Uniunea Sovietică, iar pe -plafon și pereții 
tapisați în mătase au fost montate dispozi
tive speciale de absorbire a sunetului. Un 
proiector puternic, așezat în fața ecranului, 
a permis mărirea imaginii și reproducerea 
ei pe un ecran de 12 m.p.

poporului chinez
și a altor n-umeroase întreprinderi. Au fost 
îndeplinite înainte de termen planurile pe 
șantierele primei uzine de automobile din 
țară, a uzinei de instrumente de măsurat și 
de tăiat, a uzinei de utilaj pneumatic șl pe 
alte șantiere.

Desfășurând o largă întrecere patriotică, 
oamenii muncii din China de nord-est au 
dat țării produse peste plan în valoare de 
4.300 miliarde iuani.

In cursul anului trecut întreprinderile in
dustriale din China de nord-est au început 
să producă 320 de noi tipuri de utilaj.

După cum -arată ziarul „Jenminjibao", 
sarcinile care stau în fața Chinei de nord-est 
în anul 1954.sunt și mai importante: se va 
continua sau se va în-cepe reconstrucția și 
construcția a peste o sută de obiective in
dustriale mari, se va în-cepe producția a nu
meroase tipuri noi de produse.

Unirea țăranilor în colective de muncă 
a contribuit la dezvoltarea oontinuă a agri
culturii. In -prezent, în nord-estul țării exis
tă 4.860 de cooperative -agricole de producție 
dintre care 4.043 au fost organizate în anul 
trecut.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 1 Ianuarie, Ministerul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. a primit note identice din 
partea Guvernelor Franței, Angliei și 
S.U.A. ca răspuns la nota Guvernului So
vietic din 26 Decembrie în legătură cu pro
blema convocării conferinței miniștrilor af;a- 
ceiilor externe.

In aceste note Guvernele susmenționate 
au acceptat propunerea Guvernului Sovie
tic, cu privire la convocarea conferinței mi
niștrilor afacerilor externe ai Franței, An
gliei, S.U.A. și Uniunii Sovietice la 25 Ia
nuarie, la Berlin, și s’au declarat de acord 
ca reprezentanții Inalților comisari dela

Declarațiile generalului Thimayya în legătură cu problema 
prizonierilor de război din Coreea

TOKIO 4 (Agerpres). — Intr’un inter
view acordat la 2 Ianuarie corespondentului 
agenției France Presse, generalul Thimayya, 
președintele Comisiei neutre de repatritere 
din Coreea, a făcut o serie de declarații în 
legătură cu problema prizonierilor de război.

Referindu-se la situația din lagărele de 
prizonieri de.'război aflate sub supraveghe
rea Comisiei neutre de repatriere, genera
lul Thimayya a declarat că a urmărit acea
sta problemă ‘cu cea mai mare atenție și 
că a vorbit personal cu sute de prizonieri. 
;,Nu s’a înregistrat nici o turburare și nu 
știu să se fi săvârșit acte de violență ’ sau 
asasinate în lagărele de prizonieri deținuți 
de partea coreeano-chineză“, a spus genera
lul Thimayya.

Generalul Thimayya a arătat că situația 
din lagărul de prizonieri deținuți de partea 
americană este cu totul alta. El a declarat 
că a stat de vorbă cu mulți dintre prizonierii 
aflați în -acest lagăr. „Unii mi-au spus că 
doresc să se repatrieze — a declarat Thi-

Constatări
WASHINGTON 5 (Agerpres)'.
Recent, congresmanul republican Coon 

(statul Oregon) s’a întors dintr’o călătorie 
de două luni și jumătate, în cursul căreia 
â vizitat 19 țări.

„Este îngrozitor pentru un american să 
descopere străinătatea, a declarat Coon. Nu 
suntem iubiți și în spate ni se dă cu tifla".

Demisia guvernului italian
ROMA 5 (Agerpres). — Agențiile de presă 

occidentale anunță -că în după amiaza zi
lei de 5 Ianuarie primul ministru al Italiei, 
Pella, a prezentat președintelui Republicii, 
Einaudi, demisia guvernului. Demisia s’a 
produs după cin-ci -luni de guvernare, în ur

Măreț program pentru dezvoltarea creșterii animalelor 
în anii 1954—1956

(Urmare din pag. 3-a)
acorda credite în vederea cumpărării de 
vaci cu lapte în așa măsură, încât Fiecare 
gospodărie a colectivistului să aibă o vacă 
de lapte. In perioada 1954—1956, gospodă
riile personale ale acestora vor fi scutite de 
cote de carne și lapte.

Un sprijin deosebit se acordă țăranilor 
muncitori care, pe baza liberului consim
țământ formează întovărășiri pentru crește
rea animalelor.

De o deosebită importanță sunt prevede
rile legii în ceeace privește sprijinirea ță
rănimii muncitoare cu gospodării indivi
duale pentru creșterea animalelor. Țăranii 
muncitori cu gospodării individuale vor pri
mi din partea statului credite pentru pro
curarea de animale și construirea de adă
posturi, se va îmbunătăți asistența zooteh
nică și veterinară pentru animale, se vor lua 
măsuri pentru asigurarea terenurilor de pă- 
șunat, etc. Deasemenea, pentru cointeresa
rea lor se va extinde sistemul de contrac
tări, cei ce contractează îngrășarea de vite, 
bucurându-se de avantaje deosebit de mari.

Legea prevede apoi îmbunătățiri serioase 
în ce privește asistența zootehnică și veteri
nară, mecanizarea cultivării plantelor fura
jere și a altor lucrări, pregătirea cadrelor 
din zootehnie, etc. Deasemenea, în scopul 
stimulării lucrătorilor și tehnicienilor din do

Berlin ai celor patru puteri să discute pro
blema clădirii în care să aibă loc conferința.

La 4 Ianuarie, Ministerul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. a remis ambasadelor Fran
ței, Angliei și S.U.A. la Moscova o nofâ de 
răspuns în care Guvernul Sovietic -confirm' 
primirea notei Guvernelor Franței, Ang._ . 
și S.U.A. din 1 Ianuarie. In nota Guvernului 
Sovietic se comunică deasemenea că înaltul 
comisar al U.R.S.S. în Germania a fost în- 
cunoștiințat că problema clădirii. în care tre
bue să aibă loc conferința urmează să fie 
rezolvată de comun acord de reprezentanții 
Inalților comisari ai celor patru puteri dela- 
Berlin.

mayya — deși erau tatuați pe tot corpul eu 
fraze ca de pildă „jos comuniștii 1”

Vorbind despre activitatea agenților spe
ciali ciancaișiști și lisînmaniști,; care au fo
losit tot felul de metode pentru intimidarea 
prizonierilor de război cu scopul de a-i opri 
să. ceară repatrierea, generalul Thimayya a 
declarat că „agenții sunt introduși în ’ 
găre dinafară, venind din Taiwan și Coreea 
de Sud". Generalul Thimayya a enumerat 
apoi câteva cazuri de activități ilegale diri
jate din afară, printre care aceea a coman
damentului O.N.U. de a organiza emisiuni 
radiofonice în vederea influențării prizonie
rilor de război,, folosirea personalului sani
tar în acest scop și altele.

In încheiere, președintele comisiei neu
tre de repatriere a declarat că problema eli
berării prizonierilor de război se studiază 
acum „la nivel guvernamental" și că dacă 
nu se va ajunge la un acord în această pri
vință, ea va fi lăsată probabil în sarcina 
O.N.U.

neplăcute
„In cursul călătoriei mele am -ajuns la 

convingerea că am făcut bine votând în 
Congres împotriva ajutorului pentru străină
tate. In mai multe țări, pe care prefer să- nu 
le numesc, mi s’a dat să înțeleg că Statele 
Unite ar face m-ai bine dacă și-ar lua tălpă
șiță cu tot -programul lor de ajutorare a stră
inătății".

ma insuccesului lui Pella de a îmbunătăți' 
poziția cabinetului său în parlament prin 
inti oduicerea unor noi miniștri -aleși dintre 
membrii aripei de dreapta a partidului de- 

mocrat-creștin.

meniul creșterii animalelor, se vor acorda, 
recompense pentru rezultatele deosebite ca, 
decernarea titlului de Erou al Muncii Socia
liste, decorarea cu ordinele și medalii!' 
R.P.R., titluri onorifice, premii etc.

Legea privitoare la măsurile pentru dez
voltarea creșterii animalelor constitue un 
vast program de creștere a șeptelului. Dea- 
ceea, organizațiile de bază, sfaturile popu
lare comunale și organele agricole trebue să 
lupte cu toate forțele pentru traducerea pre
vederilor ei în viață. Trebuește în așa fel 
popularizată legea, încât ea să fie cunoscută 
în întregime. Sfaturile populare comuna-le 
trebue ca, pe baza prevederilor legii, să în
tocmească planuri speciale de creștere a ani
malelor, dezvoltarea bazei furajere, urmă
rind îndeaproape realizarea lor. Trebue dat 
apoi un-rajutor neslăbit gospodăriilor colec
tive să-și dezvolte fermele și fiecărui țăran 
muncitor, ca să se bucure de avantajele a- 
cordate de stat.

Organizațiile de bază trebue să-și întă
rească munca politică, lămurind prin agita
tori și membri de partid importanța aceste’ 
legi șj să demaște orice încercare a chiu 
burilor și uneltelor lor de a submina tra
ducerea în fapt a prevederilor legii.

Să luptăm cu toate forțele pentru a da 
viață acestui măreț program de dezvoltare- 
a șeptelului 1

A-


