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Muncitori, tehnicieni, in 

nari ! Desfășurați larg stea 

liste pentru 

patrulea an 

programului

îndeplinirea 

al cincinalului 

de măsuri econ

partid și guvern !

Spre noi victorii în
Poporul nostru muncitor a pășit în cel de 

al 4-lea an al cincinalului, în condițiile fa
vorabile create de realizările dobândite în 
anul trecut, pentru binele și fericirea po
porului. Oamenii muncii din raionul nostru 
au pornit în noul an cu forțe sporite în în
trecerea socialistă, pentru a da un nou avânt 
realizării programului de măsuri economice 
elaborat de partid și guvern, în vederea îm
bunătățirii nivelului de trai material și cul
tural al poporului muncitor și pentru a în
deplini mărețele sarcini ale planului pe anul 
1954.

Aplicând cu fermitate politica partidului — 
pe care o consideră drept propria lor politică
— oamenii muncii din cuprinsul raionului 
nostru, sunt conștienți că drumul pentru 
realizarea acestui măreț program, este lupta 
stăruitoare pentru mărirea continuă a pro
ducției și productivității muncii, îmbunătă
țirea calității produselor și reducerea prețu
lui de cost, precum și descoperirea și fo
losirea la maximum a rezervelor interne 
existente în cadrul întreprinderilor. Princi- 
pa.la verigă, metoda de bază în îndeplinirea 
acestor sarcini este întrecerea socialistă.

In cadrul întrecerii socialiste, în anul 
1954 în raionul nostru au fost dobândite 
succese însemnate. Numeroase întreprinderi 
ca : întreprinderea Zlatna, depoul C.F.R. 
Teiuș, fabrica „Romspirt", moara „Ni'colae 
Bălcescu", și multe altele, — ca urmare a 
avântului, patriotic în . întrecerea socialistă 
și a aplicării pe scară largă a metodelor so
vietice și ale stahanoviștilor și fruntașilor 
noștri. — și-au realizat sarcinile de plan cu 
mult înainte de termen. A crescut simțitor 
nivelul tehnic al muncitorilor și odată cu a- 
ceasta numărul stahanoviștilor și fruntași
lor. In cursul anului 1953, de pildă, la de
poul C.F.R. Teiuș, muncitori ca Mozeș 
Alexandru, Erhan Eugen, Dreghici Gheor- 
ghe, Pop Iulian și alții, au făcut inovații 
deosebit de importante. Stahanovistul Mo
zeș Alexandru a confecționat un aparat pen
tru controlul bătăii osiilor la locomotive, 
pentru care .a fost recompensat cu suma de 
zece mii lei. Deasemenea, a crescut aci și 
numărul stahanoviștilor, astfel că îd ulti
ma lună a anului trecut s’a ridicat la 40.

In focul luptei pentru a da poporului 
muncitor produse de bună calitate, Ta mij
locul lunii Noe-mbrie a anului 1953, colecti
vul de muncă dela fabrica de încălțăminte 
„Simion Bărnuțiu1* a trecut la aplicarea ini
țiativei stahanovistei sovietice Lidia Sa
velieva, de „executare a controlului pe fie
care fază de operație”, ceeace a dus în scurt 
timp la îmbunătățirea simțitoare a încălță
mintei. Semnificative sunt apoi multe alte 
exemple când, în cadrul întrecerii socialiste 
s’au obținut rezultate deosebite în muncă.

Pășind în noul an, an de noi victorii în 
construirea bazei economice a socialismu
lui în patria noastră, problema ridicării pe 
o treaptă și mai înaltă a întrecerii socia
liste, folosirea experienței bogate acumulate 
în anul trecut și lichidarea tuturor lip
surilor care înăbușesc inițiativa creatoare a 
maselor, sunt sarcini de mare răspundere 
ce se pun în fața organizațiilor de bâză 
și a comitetelor sindicale.

Desfășurarea întrecerii socîâliste — nu pe 
obiective ce trec drept obligații de serviciu
— ci pe obiectivele principale, ca realiza
rea sarcinilor de plan, atât cantitative și pe 
sortimente, cât și calitative, îndeplinirea și 
depășirea indicilor de reducere a prețului de 
cost, etc., este cheia succeselor în nou>l an. 
Trebue lichidate din rădăcini metodele biro- 
cratic-administrative de organizare a între
cerii manifestate în unele întreprinderi din 
raion, ca de pildă, la întreprinderea „Gheor- 
ghe Doja“, cooperativa „Progresul”, fabrica 
„Sântimbru”, etc. La fabrica „Sântimbru"

întrecerea socialistă 'Din cuprinsut raionutui nostru
în cursul anului trecut, datorită nepăsării 
cu care a privit organizația de bază și co
mitetul sindical această problemă, întrecerea 
a avut caracter de campanie, iar în multe 
luni la rând nici nu a existat. Aceasta a 
contribuit la situația ca fabrica, prin nerea- 
lizarea planului să rămână datoare statului, 
cantități mari de cărămidă.

Experiența muncii de până acum, ne-a do
vedit cu prisosință că inițiativele venite din 
masă coristitue un factor deosebit de impor
tant în buna desfășurare a procesului 3e 
producție. Deaceea, conducătorii de între
prinderi au datoria de a crea câmp de con
tinuă dezvoltare a inițiativei creatoare, de a 
lua în seamă cu spirit de răspundere fie
care propunere venită din masă, deoarece 
este izvorîtă din dorința sinceră de a lucra 
mai bine, mai ușor și mai mult, potrivii noi
lor condiții de muncă și de trai create de 
statul nostru democrat-popular.

In cadrul întrecerii trebue dată o atenție 
deosebită extinderii aplicării metodelor îna
intate de muncă și folosirii din plin a rezer
velor interne ale producției. Unele din con
ducerile de întreprinderi, organizații de bază 
și comitete sindicale din raion subapreciază 
într’un mod nepermis importanță acestor 
izvoare de mărire a producției și producti
vității muncii.

In cursul anului trecut la atelierul între
prinderii 4 „Ardealul" din Alba-Iulia a a- 
vut loc un schimb de experiență, în care s’a 
experimentat metoda Colesov — de taiere 
intensivă a metalelor. Dar, cu toate rezul
tatele deosebit de frumoase obținute în a- 
cest schimb, drept urmare a slabei preocu
pări a conducerii întreprinderii, a organiza
ției de bază și a comitetului de în
treprindere, această metodă nu se 
aplică nici în prezent. Slabă este preocupa
rea pentru extinderea experienței înaintate 
și la .atelierul de ansamblare și atelierul de 
zonă C.F.R. Alba-Iulia.

Un rol deosebit de mare în organizarea 
întrecerii socialiste îl are ținerea unei evi
dențe precise, operative, care să dea posibi
litatea comparării rezultatelor, și în același 
timp să se poată da caracterul stimulativ 
acesteia. Deasemenea, defalcarea din timp 
a planului de producție pe mașină și om, 
cunoașterea îndeaproape a sarcinilor de că
tre fiecare muncitor, coristitue o problemă 
principală în cadrul întrecerii.

Pentru realizarea cu succes a sarcinilor 
în cel de al 4-lea an al cincinalului, se cere 
deci organizarea întrecerii socialiste de că
tre comitetele sindicale — care răspund de 
această problemă — pe baze temeinice, le
gate de lupta pentru continua țîmbunătă- 
țire a condițiilor de muncă și de trai ale oa
menilor muncii.

Organizațiilor de bază le revin deaseme
nea sarcini mărețe în conducerea politică a 
organizării și dezvoltării întrecerii socialis
te. Ele au datoria să îndrume îndeaproape 
comitetele de întreprinderi, ca acestea să 
călăuzească cu competență eforturile munci
torilor spre problemele arzătoare ale pro
ducției, spre organizarea îndeplinirii planu
lui ritmic, la toți indicii și spre folosirea la 
maximum a rezervelor interne. Ridicarea cali
tății muncii politice de masă și folosirea în în
tregime a mijloacelor variate ale agitației 
vizuale, dă posibilitate organizațiilor de 
bază să mobilizeze și să stimuleze avântul 
muncitorilor și în același timp să lichideze 
cu operativitate lipsurile care se manifestă 
în întrecere.

Să pornim cu forțe sporite la lupta pen
tru .realizarea sarcinilor de plan pe anul 
1954, contribuind în felul acesta la îmbună
tățirea condițiilor de trai ale poporului mun
citor, la lupta măreață de construire a so
cialismului în patria noastră.

La Teiuș a luat ființă gospodăria colectivă
Frumoasele rezultate obținute de colecti

viști și viața îmbelșugată a acestora, întă
resc tot mai mult convingerea în rândurile 
țăranilor muncitori că adevărata cale spre 
belșug și fericire este drumul spre gospodă
ria colectivă.

In comuna Teiuș, duminica trecută, un nu
măr de 21 familii de țărani muncitori cu 56 
brațe de muncă, au hotărît să termine pen
tru totdeauna cu lucrarea pământu
lui de unul singur, și au pus bazele gos
podăriei collective „30 Decembrie". Ei au 
unit cele peste 50 hectare teren, în tarlale 
mari, pe care le vor lucra cu mașinile 
S.M.T.-ului.

Printre cei care au luptat cu hotărîre 
pentru înființarea gospodăriei colective sunt 
tovarășii Lazăr Iacob, Caii Bazil, Barabaș 
Elisabeta, Gal Ștefan, Milca Mihail și alții, 
care au demascat fără cruțare încer
cările chiaburilor de a- se pune în ca
lea înființării gospodăriei.

Vânatul, care populează bălțile, câmpiile 
și pădurile țării noastre, — pe lângă fap
tul că oferă oamenilor muncii un sport foar
te plăcut, pe care în trecut numai expo- 
ffenții burgheziei aveau posibilitatea să-l 
practice — constitue o adevărată bogăție, 
care exploatată în mod rațional, ne poate da, 
■stmial însemnate cantități de carne și blă
nuri.

Filiala de vânătoare raională Alba, ' în 
anul expirat a obținut succese frumoase, 
reușind -să depășească planul atât la valo
rificări de iepuri și blănuri, cât și la com
baterea răpitoarelor.

Privind realizările pe grupe de animale, 
putem vedea că s’au valorificat peste 1.200 
kg. carne iepure, realizându-se astfel pla
nul în procentaj de 101 la sută.

La combaterea răpitoarelor cu păr (lupi,

Crește numărul inovatorilor
Un rol deosebit de important în ridica

rea gradului tehnic al procesului de produc
ție, în îmbunătățirea condițiilor de muncă, îl 
constitue mișcarea inovatorilor. Purtători ai 
piogresului tehnic — ei sunt -acei ce prin 
inovații și raționalizări contribue zi de zi 
la realizarea mărețelor sarcini ce ne stau în 
față.

Una din problemele ce stau în centrul a- 
tenției conducerii I.C.C.F. Alba, este și cea 
a stimulării permanente a inovatorilor. In 
urma acestui fapt la cabinetul tehnic crește 
tot mai mult numărul celor care prezintă te
me de inovații.

Așa de pildă, staha-no-vistul Calinac Iosif, 
având sprijinul permanent al tehnicienilor, 
a prezentat 5 inovații, din care 3 se aplică 
cu rezultate bune în muncă. Deasemenea, 
o serie de inovații și perfecționări tehnice

INFORMAȚIE
Pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit 

în orașul București, Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Române în ultima sa 
ședință a hotărît să se înceapă construirea 
de clădiri pentru locuințe în Capitală din 
fondurile statului.

Execuția unui prim lot de 1.000 aparta
mente va începe în cursul anului 1954.

Clădirile de locuit vor fi situate în apro
pierea întreprinderilor industriale importan
te și vor fi dotate cu lucrările edilitare ne
cesare. Ele vor fi așezate în cvartale pre
văzute cu construcții social-cultur-ale (clu

„30 Decembrie"
La sărbătorirea acestui eveniment impor

tant, au participat numeroase delegații de 
colectiviști și întovărășiți din raion, precum 
și numeroși oameni ai muncii din Teiuș și 
comunele din jur.

In sala căminului cultural care devenise 
neîncăpătoare, colectiviștii au serbat acest eve
niment deosebit din viața lor, trecând dela o 
viață plină de griji, la o viață nouă, colec- 
t:vă, socialistă.

Tovarășul Lazăr Iacob, președintele ti
nerei gospodării, în cuvinte emoționante și-a 
exprimat bucuria nemărginită și a mulțu
mit partidului, care l-a ajutat pentru a pă
și pe calea vieții noi, fericite.

Vorbind colectiviștilor, tov. Caii Bazil, Borza 
Gavril și alții, și-.au exprimat dorința ne
strămutată de a lupta pentru prosperitatea 
gospodăriei lor. Aceiași bucurie se citea pe 
fețele tuturor colectiviștilor, atât tineri, cât 
și vârstnici.

Din realizările vânătorilor
vulpi, etc.) planul a fost realizat în pro
porție de 137 la sută, -la răpitoare cu pene 
111 la sută, iar la valorificarea blănurilor 
108 la sută. A

Printre vânătorii filialei care au contri
buit în mod deosebit la obținerea acestor 
rezultate sunt tovarășii Opruța Theodor, 
brigadier din satul Valea Ampoiului, cu un 
rezultat de peste 700 puncte și care, printre 
alte -răpitoare, a împușcat 7 lupi, primind 
premiu peste 1.000 lei; Jdir.a Mihail, miner 
pensionar, . cu un punctaj de peste 840 
puncte a distrus 6 lupi și pui de lupi, vulpi 
și alte răpitoare.

Rezultate bune în combaterea răpitoare
lor au mai obținut și tovarășii Medrea An- 
dronic din Benic, Javla Avram din comuna 
Vințul de Jos — .satul Inuri, Coșer Petru, 
Uivaroș Alexandru din Alba-Iulia și alții.

au făcut și tovarășii Mocanu Alexandru și 
Scociu Pavel, care dovedesc mult interes în 
această direcție.

Preocupare față de îmbunătățirea con
dițiilor de muncă dovedește și tov. inginer 
Tiifa Mihai. Printre inovațiile prezentate de 
el sunt și acelea de reîmprospătarea aeru
lui la ateliere și aprovizionarea cu apă în 
cel mai îndepărtat loc de muncă.

In cadrul unui concurs organizat de con
ducerea întreprinderii, mulți dintre inova
tori au fost premiați. Așa de pildă, pe lângă 
cei 1.670 lei primiți pentru inovații, tov. 
Calinac a mai primit drept premiu, încă 500 
lei, tov. Scociu 750 lei, tovarășii Mocanu 
Alexandru și Cionvică Gheorghe câte 500 lei.

FRATUȚ1U CONSTANTIN 
coresp. voluntar

buri, cămine de zi, magazine comerciale, 
spații verzi etc.).

Amplasamentele primelor -clădiri de lo
cuințe ce se vor construi în această etapă 
vor fi în-raioanele Grivița Roșie și 23 August.

Cu proiectarea acestor clădiri a fost însăr
cinat Institutul „Proiect-București", iar cu 
construirea lor Ministerul Construcțiilor și 
Industriei Materialelor de Construcții.

Pentru toate aceste clădiri beneficiar 
(contractant) a fost numit Comitetul execu
tiv al Sfatului Popular al Capitalei.

(Agerpres)



5/1 DĂM UN AVÂNT MAI MARE CREȘTERII ANIMALELOR
Vom dezvolta continuu fermele zootehnice Posibilități mari pentru creșterea animalelor

Membrii din gospodăria noastră colectivă 
au primit cu mare bucurie legea privitoare 
la dezvoltarea creșterii animalelor în anii 
1954—1956. După ce am dezbătut cu aten
ție fiecare capitol din lege, ne-am dat sea
ma că traducerea ei' în viață are o deose
bită importanță pentru îmbunătățirea apro
vizionării oamenilor muncii cu produse ali
mentare și a industriei ușoare cu materii 
prime.

Așa după cum prevede legea, gospodăriile 
colective vor primi din partea statului cre
dite pentru procurarea de animale și mate
riale de construcții, ajutor din partea 
S.M.T.-ului și a specialiștilor, etc. Acest 
lucru ne îndeamnă ca, în cursul anului 1954, 
să dăm un nou avânt dezvoltării creșterii 
animalelor și păsărilor.

Astfel, nai am hotărît ca în cursul aces
tui an să mărim cu încă 50 numărul oilor, 
■cu 200 al păsărilor, cu 20 al familiilor de

O sursă importantă de venituri
Legea cu privire la măsurile pentru dez

voltarea creșterii animalelor în anii 1954- 
1956, constitue pentru colectiviști un spri
jin prețios în dezvoltarea gospodăriei colec
tive.

Gospodăria noastră ce a luat ființă în 
1950, a avut un număr foarte mic de ani
male care însă a crescut an de an. Rezul
tatele la care a ajuns fermele gospodăriei 
noastre în anul 1953, în special ferma de oi 
și scroafe fătătoare dela care s’a realizat 
un venit de peste 65.000 lei, dovedește pe 
deplin avantajele mari ce se crează gos
podăriilor colective prin dezvoltarea creș
terii raționale a animalelor. Convinși de 
acest fapt, colectiviștii noștri au hotărît în 
adunarea generală ca în anul 1954 să îm
bunătățească rasele și să mărească nurnă-'- 
rut animalelor.

Astfel, în cursul acestui an, noi am pre
văzut în planul de producție al gospodăriei 
dezvoltarea fermei de oi, mărind numărul 
acestora cu încă 50. Deasemenea la ferma 
de vaci vom îmbunătăți rasa, înlocuind 8 din 
vacile existente, cu vaci de rasa Siementhăl, 
de o înaltă productivitate de lapte și carne.

O atenție deosebită se va acorda fermei 

Stațiunile de montă, mijloc important
In vederea îmbunătățirii rasei și a creș

terii șeptelului, în anii puterii populare au 
fost organizate în raionul nostru 40 stațiuni 
de montă comunale, o stațiune pentru însă- 
mânțări artificiale la vaci și 4 stațiuni pen
tru însămânțări artificiale la oi, fiind do
tate cu reproducători de rasă specific locu
lui • ' '

La stațiunea de montă din Teiuș, de piTdă, 
în anul 1953 toate însămânțările la vaci 
s’au făcut pe cale artificială, țealizându-se 
o fecunditate de 100 la sută,.

Cu sprijinul statului, în • anul trecut' s’au 
achiziționat și repartizat stațiunilor de mon
tă 20 tauri, 1 armăsar și 190 berbeci de rasa 
țigae, toți apți pentru reproducție. întreți
nerea acestor reproducători atât de valoroși 
în dezvoltarea șeptelului, se face în condiții 
necorespunzătoare în unele comune, ca de 
pildă, la Benic, Ighiu, Cricău, Stremț și-Mi-, 
halț. Aici, din lipsa sfaturilor populare 
care n’au administrat cu-răspundere loturile 
zootehnice, n’au fost asigurate furajele ne-

albine și cu 2 numărul cailor.. Deasemenea 
vom dezvolta ferma de porcf, mărind nu
mărul scroafelor fătătoare cu încă 5, rar al 
purceilor îl vom mări până la 180.

Pentru a asigura condiții aptime acestei 
dezvoltări a sectorului zootehnic, ne-am 
propus să construim în cursul anului acesta 
o maternitate pentru 24 scroafe fătătoare și 
uri grajd corespunzător pentru 40 de vite. 
Deasemenea vom mări baza furajeră cu 
încă 15 ha. trifoi și 5 ha. lucernă.

Chezășia pentru îndeplinirea cu succes a 
acestor obiective ne este ajutorul de zT cu 
zi pe care-1 primim din partea partidului și 
guvernului, munca harnicilor colectiviști și în
crederea deplină că, dând viață prevederilor le
gii, vom contribui la îmbunătățirea aprovi
zionării orașelor și la creșterea avutului co
lectiviștilor.

PASCU NICOLAE 
președintele gospodăriei colective din Benic

de scroafe, respectându-se planul la fătări 
în 2 serii și furajare rațională. Pentru u- 
șurarea muncii la transporturi în anul 1954 
vom spori numărul boilor cu încă 4, iar pen- 
trucă flora este bogată și condițiunile per
mit, vom mări numărul stupilor de albine, 
cu încă zece.

Pentru asigurarea bazei furajere necesară 
bunei întrețineri a animalelor, vom spori în 
acest an suprafața cultivată cu plante de 
nutreț.

Cu creditele ce vom primi „dela stat noi 
vom construi în acest an încă un saivan 
pentru 300 oi și o maternitate pentru 20 
scroafe.

Sprijiniți de statul nostru democrat-popu
lar cu credite, membrii gospodăriei noastre 
colective își vor cumpăra câte o vacă pen
tru nevoile gospodăriei personale.

Colectiviștii din Obreja, consideră crește
rea animalelor ca o sarcină de frunte. Dea- 
ceea ei sunt hotărîți să lupte cu toate for
țele pentru a da viață legii cu privire la 
crtșterea animalelor.

CLEJA IONUȚ
responsabilul fermei zootehnice din gospodăria 

colectivă „23 August" din Obreja

în dezvoltarea creșterii animalelor 
ccsare. Deasemenea, datorită slabei îngrijiri, 
berbecii dela stațiunile de montă din comu
nele Stremț, Sântimbru și Berghin s’au 
îmbolnăvit de râie.

In vederea bunei organizări a muncii în 
stațiunile de montă, trebuesc lichidate toa
te lipsurile ce există. Trebue respectat în
tocmai regulamentul aprobat de Consiliul 
de Miniștri în anul 1953, care trasează sar
cini precise sfaturilor populare în legătură 
cu organizarea, înzestrarea și administra
rea stațiunilor de montă.

Inginerilor și tehnicienilor zootehniști Ie 
revin în această direcție sarcini de seamă. 
Ei trebue să-și pună în slujba traducerii în 
fapt a legii cu privire la dezvoltarea crește
rii animalelor, toate cunoștințele și pricepe
rea lor ; să muncească cu dragoste, fiindcă 
de creșterea șeptelului depinde în mare mă
sură ridicarea nivelului de trai al poporului 
muncitor.

BARBĂNȚAN NICOLAE 
Inginer

Se știe de către orice țăran muncitor că 
vitele constitue un ajutor de bază în gos
podărie, căci ele sunt acelea de care ne fo
losim la efectuarea muncilor și ne dau hrana 
necesară familiei, iar prin valorificarea a- 
nimalelor și a produselor animale realizăm 
venituri bănești însemnate.

Legea privitoare la măsurile pentru dez
voltarea creșterii animalelor, votată zilele 
trecute de Marea Adunare Națională, acor
dă țărănimii muncitoare multiple avantajii, 
ca ajutorarea gospodăriilor individuale ale 
țăranilor muncitori cu credite pentru pro
curarea de animale și materiale pentru con
struirea de adăposturi, îmbunătățirea asis
tenței zootehnice și veterinare, asigurarea 
permanentă cu reproducători de rasă, cu o 
productivitate sporită de carne și lapte.

Dacă în creșterea animalelor anii trecuți 
noi am întâmpinat greutăți în ceeace pri
vește terenul de pășunat care nu a fost bine 
întreținut, pe viitor legea sprijină îmbună
tățirea pășunilor și refacerea lor, iar pășu-

Combătând epizotiile și bolile parazitare, asigurăm sporirea.șeptelului
In scopul asigurării unei dezvoltări mai 

rapide a creșterii animalelor, legea cu pri
vire la dezvoltarea creșterii animalelor, 
acordă o atenție deosebită măsurilor sani- 
taro-veterinare. Deasemeni, Decretul privind 
acordarea de asistență-veterinară și fito-sa- 
nitară gratuită, este o dovadă a sprijintilui pe 
care-1 acordă partidul și guvernul crescă
toriilor de animale.

In raionul nostru în anul 1953 s’a luptat 
cu succes împotriva pestei aviare, astfel că 
datorită vaccinării masive a întregului efec
tiv de păsări această boală .a fost prevenită, 
iar pesta porcină, care în anii trecuți a adus 
pagube mari, în anul 1953 a fost redusă la 
minimum.

Cu succes • s’a luptat și împotriva febrei

Să
Pentru realizarea unei creșteri continue 

a șeptelului în raionul nostru, -asigurarea 
bazei furajere constitue factorul determinant.

In vederea asigurării unei baze furajere 
puternice și cu o valoare nutritivă superioa
ră, comitetul executiv al sfatului popular ra
ional prin planul său de măsuri pentru dez
voltarea creșterii animalelor în anii 1954— 
1956, acordă o atenție deosebită măririi su
prafețelor cultivate cu plante de nutreț și 
introducerea pe scară largă a conveerului 
verde, însilozarea furajelor, etc.

In scopul regenerării pășunilor, pentru a- 
sigurarea cu semințele necesare, în raionul 
nostru s’a creat un lot semincer cu dife
rite ierburi perene ca lolium, păiuș de li
vadă etc., de 53 hectare, din care în anul 
trecut au .intrat în producție 22 hectare, iar 
în anul 195.4 va intra în producție întreaga 
suprafață de 53 hectare.

Dacă în anul trecut au fost lipsuri mari 
în ce privește întreținerea pășunilor, prin 
necurățirea lor de spini și buruieni, cum a 
fost cazul în comunele Ilăpria, Vințul de 
Jos, Alba-Iulia etc., aceste lipsuri vor tre
bui eliminate complect în acest an, deoarece 

asigurăm o bază furajeră puternică

natul să se facă pe tarlale,. creindu-ni-se po
sibilitatea să creștem tot mai multe ani
male. Legea prevede deasemeni extinde
rea sistemului de colectare de vite, porci, oi, 
pe baza avantajelor stabilite de contractă
rile pentru îngrășare și livrare către stat ș 
Centrocoop.

Eu, care am încheiat contract cu O.R.A.C.A. 
cu trei luni în urmă pentru o vacă și o 
mânzată, le-am predat eri la bază, primind 
2.560 lei. Am mai primit la preț oficial 2 
kg. și un sfert bumbac, 2 kg. talpă, 3,5 fu
se piele.

După animalele predate mi s’au scă
zut 250 kg. din cota de porumb, și 53 
kg. din cota de carne.

Convins de aceste avantaje eu sunt ho
tărît să dau o atenție deosebită creșterii 
animalelor, pentru a îngrășa și contracta 
cât mai multe animale, spre a da cât mai 
multă carne populației muncitoare.

TODOR MUNTEANU
țăran muncitor din comuna Ciugud 

aftoase care a fost localizată la câteva fo
care și a putut fi lichidată fără pierderi.

Cele 2 dispensare veterinare la Vințul 
de Jos și Hăpria, și un spital veterinar la 
Alba-Iulia, planificate să ia ființă în 
anul 1954, celelalte S' dispensare exis
tente în orașul Alba-Iulia și comu
nele Zlatna, Ighiu, Teibș și Galda de Jos, 
contribue la asigurarea măsurilor de preve
nire, combatere și lichidarea bolilor infecto
contagioase și epizotiilbr.

Politica consecventă a partidului și gu
vernului de sprijinire a creșterii animalelor 
crează tot mai multe posibilități de dezvol
tare a șeptelului în raionul nostru.

Dr. GELLNER RUDOLF 
medic veterinar

micșorează simțitor calitatea pășunii și 
suprafața de pășunat.

Pentru mărirea suprafețelor de pășunat și 
pentru a se obține o producție mai mare, 
de masă verde la hectar, cu ajutorul statu
lui, în anul acesta se vor defrișa, curăț! și 
amenaja pășuni și fânețe în suprafață de 
500 hectare în comunele Galda de Jos, Vin
țul de Jos și altele. Ingrășarea pajiștelor 
cu bălegar ș! tarlarizarea se va face dease
menea la 1400 hectare, iar introducerea pă- 
șunatului sistematic la o suprafață de 
3000 hectare.

Tot cu ajutorul statului se va face asana
rea a 50 hectare fânaț și pășune, se vor 
repara adăpătoarele de pe pășuni și se v» 
da o. extindere mai mare însilozărflor, care 
anul trecut au fost aplicate cu succes de 
gospodăriile colective din Obreja și Cistei.

Pentru a se asigura o creștere continuă 
a șeptelului, toți acei care lucrează în sec
torul creșterii animalelor,, tehnicienii și zoo- 
tehnicienii vor trebui să lupte pentru a da 
viață legii cu privire la dezvoltarea creșterii 
animalelor.

Ing. M. BOGDAN 
tehnician cu baza furajeră

Taur de rasa „Siementhăl" dela stațiunea de montă 
din Vințul de Jos.

Scroafe și tineret de rasa „Bazna" din ferma 
gospodăriei colective „23 August" 

din Obreia.
Zootehnicianul dela raion explicând agenților veterinari 
— la cursul zoo-veterinar — regulile de îngrijire 

a berbecilor de rasa „țigaie".



Mai multă atenție colectărilor la produsele vagetale și animale
Colectarea produselor agricole vegetale 

și animale are o mare însemnătate pentru 
ridicarea continuă a nivelului de trai mate
rial și cultural al oamenilor muncii. Buna a- 
provizionare a populației muncitoare cu 
pioduse alimentare, a industriei ușoare cu 
materii prime, depinde în mare măsură de 
îndeplinirea planului de colectări la toate 
produsele.

Mulți țărani muncitori din comuna 
Vințul de Jos au înțeles acest lucru și 
și-au predat obligațiile față de stat. Exem
plu în această privință sunt tovarășii Apol- 
zan Gh., Muntean Avram și alți țărani mun
citori din comună. Ca urmare a acestui fapt 
procentul de realizare a planului la colec
tarea unor produse a crescut în ultimul 
timp, iar la lapte de vacă planul a fost de
pășit cu 6 la sută.

La unele produse însă, cum este de pildă, 
la porumb, cartofi, carne, etc., colectarea a 
rămas mult în urmă, ceeace dovedește sla
ba preocupare a comitetului executiv în a- 
ceastă direcție și nivelul scăzut al muncii 
politice desfășurată de către organizațiile 
de bază din comună și satele aparținătoare. 
Aceasta. dovedește că n’au fost respectate in
dicațiile Hotărîrii guvernului și partidului 
în ceeace privește organizarea de convoaie, 
urmărirea realizării vitezei zilnice la colec
tări și asigurarea celor mai bune condiții 
de preluare a cotelor la baza de recepție din 
comună.

Comitetul executiv al sfatului popular co
munal a analizat în sesiunea din luna de
cembrie problema îndeplinirii planului de 
colectări, dar atât raportul cât și discuțiile 
purtate au fost la un nivel necorespunzător, 
deoarece problema respectivă a fost dezbă
tută prin prizma „cauzelor obiective". In 
cuprinsul raportului nu s’a vorbit nimic des
pre lipsuri, deși ele în fond există,

Rămânerea comunei. Vințul de Jos în ur
mă cu colectările . se explică și prin faptul 
că unii colectori ca Romoșan Dănilă și 
Drăgan Nicolae nu-și îndeplinesc sarcinile. 
Colectorul Romoșan își duce munca de 
multeori în stare de ebrietate, iar Drăgan 
Nicolae așteaptă ca să meargă „dela centru" 
să-i facă munca lui. Nu este de mirare că 
în sectoarele acestor colectori,' situația se 
piezintă cât se poate de slab. De lipsurile 
colectorilor se face vinovat atât comitetul

Lucrările consfătuirii raionale a cadrelor 
didactice, care a avut loc la sfârșitul săptă
mânii trecute în orașul nostru, a analizat 
desfășurarea muncii instructiv-educative în 
școlile din raion în prima jumătate a anu
lui școlar și a arătat sarcinile care le re
vin cadrelor didactice în a doua parte a 
anului școlar și în pregătirea încheierii cu 
succes a anului școlar 1953—17354.

Cu acest prilej, tovarășul Oarga Ion, șe
ful secțiunii raionale de învățământ, a pre
zentat un referat din care a ieșit în evidență 
că planul învățământului general obligatoriu 
a fost realizat în proporție de 99,7 la suta. 
Astfel au fost realizate sarcinile de îndepli
nire a planului la clasele V—Vil și VIII—X 
în proporție de 100 la sută. Printre școlile 
care și-au realizat planul de școlarizare sunt 

-eele din comunele Teiuș, Ighiu, Zlatna, Fe- 
neș etc.

Deși asigurarea unei frecvențe regulate la 
cursuri a elevilor, trebuia să fie una din 
preocupările de seamă ale cadrelor didacti
ce, ea a fost neglijată la unele școli. De pildă, 
ia școala din satul Șard, frecvența este ne- 
satisfăcă-toare, la fel și în comunele Vințul 
de Jos, Stremț și Oarda de Jos.

Activitatea cadrelor didactice, poate fi 
apreciată prin felul în care a fost desfășu
rată munca instructiv-educativă -a elevilor 
și rezultatele obținute la învățătură. Făcând 
însă o privire asupra rezultatelor obținute 
în prima jumătate a anului școlar 1953— 
1954, ele sunt nesatisfăcătoare. Astfel la 
".lașele I—IV, au rămas în urmă la învățătură 
17 la sută din elevi, iar la școlile medii, Ta 
sfârșitul pătrarului II, sunt 46 la sută din e- 
lev-i cu note” sub normă. Cauzele acestor re
zultate nesatisfăcătoare sunt multiple. Une
le cadre didactice, care predau limba ro
mână dau exerciții nestudiate, ca, copieri din 

executiv ai sfatului popular comunal, pen
trucă nu trage la răspundere colectorii, cât 
și împuternicitul raional C.S.C., care deși 
cunoaște abaterile și lipsurile acestora, nu 
a luat cele mai eficace măsuri care să aibă 
drept rezultat lichidarea lipsurilor.

O serie întreagă de lipsuri care îngreu
nează munca de colectare sunt și la baza de 
recepție din comună. Responsabilul acestei 
baze, tovarășul Dreghici Gh., lucrează fără 
simț de răspundere, din care cauză în evi
dențe se strecoară multe greșeli. Apoi cân
tarul ce există la bază funcționează în mod 
defectuos, lucru ce s’a constatat în nenu
mărate rânduri.

Cu toate că în comuna Vințul de Jos 
chiaburii Vulcu Titus, Danciu Ștefan și Go- 
țea Rusalina au căutat să saboteze planul 
de colectări, n’au fost luate cele mai aspre 
măsuri împotriva acestora. In această di
recție lipsa este și a comitetului executiv al 
sfatului popular comunal, care a rămas in
diferent față de această stare de lucruri.

Trebue spus apoi că, atât unii din colec
tori, instructori raionali C.S.C., ca tovară
șul Bârz și alții, cât și tovarășa Moldovan, 
folosesc în munca de teren metode străine 
liniei partidului nostru, care, desigur, au 
urmări negative. Experiența practică ne-a 
dovedit că înlocuirea muncii politice cu me
tode birocratice, administrative, nu duce la 
rezolvarea cu succes a sarcinilor ce ne sfau 
în față.

Problema îndeplinirii planului la colectări 
trebue privită drept o sarcină de care răs
pund direct, atât sfaturile populare, cat și 
organele de colectare.

Comitetul executiv al sfatului popular din 
comuna Vințul de Jos trebue să lichideze în 
întregime lipsurile ce le are și să acorde o 
neslăbită atenție controlului asupra felului 
cum se desfășoară colectările. Trebue antre
nați în muncă deputății și țăranii munci
tori fruntași, care să lămurească importan
ța predării cotelor către stat. Deasemenea, 
conducerile organizațiilor de bază, din co
mună și satele aparținătoare au datoria de 
a îmbunătăți munca politică, de a conduce 
cu competență activitatea agitatorilor, ast
fel ca aceștia să poată da un ajutor real în 
mobilizarea producătorilor agricoli spre 
a-și preda cotele.

Lucrările consfătuirii cadrelor didactice 
din raion

manuale, dictări de control, fără a folosi ti
puri de dictare, răspuns la întrebări, pre
cum și alte metode care dezvoltă deprinde
rile de aplicare a regulelor gramaticale. 
Dezvoltarea vocabularului se face în mod 
izolat de citire și de analiza conținutului ci
tit, așa cum procedează tovarășii Mustață 
Ileana din Poiana Ampoiului, Mândrescu 
Petru din Lunca Meteșului, Sârbu Nicolae 
din Hăpria, etc.

In același timp, unele cadre didactice prin 
nepăsarea de care dau dovadă în muncă, 
contribue la rămânerea în urmă a elevilor. 
De o astfel de atitudine în muncă dă do
vadă tov. Hălălae Aurelia dela Ciugud, 
Dragomir Ion dela Oarda de Jos, Economu 
Constantin dela Alba-Iulia, etc., care nu în
tocmesc planuri de lecții și predau lecțiile cu 
mari greșeli de fond. Referatul s’a mai ocu
pat de problema cursurilor de alfabetizare, 
de munca obștească a cadrelor didactice, de 
grija pentru asigurarea condițiilor materi 
ale pentru buna funcționare a școlilor.

După expunerea referatului, au urmat 
discuții vii, la care au participat numeroși 
tovarăși, scoțându-se la iveală o parte a 
lipsurilor secțiunii de învățământ raionale.

Tovarășul Rusu Ion, director adjunct la 
Liceul de băieți din Alba-Iulia, a criticat 
secțiunea de învățământ pentrucă nu s’a 
preocupat îndeaproape de îmbunătăți
rea muncii politice pentru ridicarea 
nivelului ideologic și politic al ca
drelor didactice dela Liceul de băieți. Așa 
se explică de ce unele cadre didactice ca 
tov. Maior, Rășinaru A., Peribiceanu, 
și Tamaș Emil nu caută să-și ridice ni

Adunarea generală a cooperativei de aprovizionare 
și desfacere din comuna Benic

In ziua de 10 Ianuarie a avut loc aduna
rea generală a împuterniciților cooperativei 
de aprovizionare și desfacere din comuna 
Benic, în care s’a prelucrat și adoptat sta
tutul cooperației, s’a ales noul consiliu de 
conducere și delegații pentru conferința ra
ională a Uniunii cooperativelor de aprovi
zionare și desfacere Alba.

Darea de seamă prezentată a oglindit ac
tivitatea desfășurată în cadrul cooperativei 
și a scos la iveală și unele lipsuri. Așa, de 
pildă, în cursul anului 1953 s’au distribuit 
mărfuri cu mult mai multe ca în .anul 1952, 
iar numărul cooperatorilor a crescut. Dea
semenea, s’a îmbunătățit simțitor aprovizio
narea unităților de desfacere din comunele 
și satele aparținătoare cooperativei din 
Benic.

O serie de lipsuri care au existat în acti
vitatea cooperativei au fost aspru criticate 
de un număr însemnat de participant la 
adunare.

Tovarășul Popa Emanoil, dela Intregalde, a 
criticat consiliul de conducere pentrucă nu 
a respectat graficul de aprovizionare. Din 
această cauză de multeori cooperativa din 
comuna Intregalde a stat 2 și chiar 3 zile 
închisă, deoarece gestionarul a trebuit să 
aștepte la Benic preluarea mărfurilor. A 
arătat că au fost cazuri când în loc de une
le mărfuri s’a trimis la cooperativă bani, 
mărfurile fiind vândute la centru. El a cri
ticat apoi consiliul de conducere pentru sla
ba preocupare ce a avut-o în vederea recu
perărilor de avansuri și a făcut o serie de 
propuneri prețioase.

Cu mult curaj a dezvăluit lipsurile exis
tente în munca cooperativei din satul Galda 
de Sus, tovarășul Laurean S., scoțând la 
iveală lipsurile gestionarului Doia Constan

Tragerea la sorți a libretelor CEC cu câștiguri
In orașul Deva a avut loc în ziua de 10 

Ianuarie, în sala . cinematografului „Fili- 
mon Sârbu”, tragerea la sorți a libretelor 
C.E.C. cu câștiguri, emise în trimestrul IV 
al anului trecut.

Câștigătoare la sorți au ieșit numerele cu 
terminațiile 038, cărora le revine un câștig 
de 250 la sută față de valoarea soldului me
diu trimestrial, numerele terminate cu 103, au 

velul ideologic și politic. Din această cauză 
în cadrul colectivului uneori lucrurile au 
fost prezentate colorate, cocoloșindu-se lip
surile, iar arma criticii și autocriticii nu s’a 
folosit în mod just.

Luând cu-vânul tov. Staicu Petru, șeful 
secției propagandă și agitație a Comitetului 
raional de partid, a arătat că pe lângă re
zultatele bune obținute în muncă de către 
cadrele didactice în domeniul învățământu
lui, mai sunt și unele lipsuri în activitatea 
lor. Astfel, tov. Dărămuș Ion, președintele 
sindicatului învățământ, nu a exercitat un 
control mai riguros asupra felului cum se 
desfășoară munca politi-co-culturală în co
mune, din partea organizațiilor sindicale, în 
ce măsură sunt folosite bibliotecile de către 
cadrele didactice, etc. El a criticat unele ca
dre didactice care au lipsuri serioase în 
muncă, printre care sunt tov. Frâncu V., 
Iosif din Benic, Hertz Gustav din Ber- 
ghin, Miclea Ion din Oarda de Jos și Boan- 
că Otilia din Benic, educatoare.

Tov. Pătrășcanu Traian, directorul școlii 
elementare de 7 ani din Zlatna, a arătat că 
trebue să fie o preocupare mai mare a ca
drelor didactice pentru a ajuta elevii ră
mași în urmă la învățătură. Problema no
tării elevilor este ' de mare importanță și 
trebue să fie apreciate just cunoștințele ele
vilor.

Tov. Săvulescu, din partea secției de în
vățământ regionale, a arătat sarcinile ce le 
revin cadrelor didactice în îmbunătățirea ac
tivității pedagogice reeșite din rezultatele 

tin, care vinde mărfuri cu preț mai mare 
decât cel oficial, servește pe sprânceană și 
bruschează consumatorii. Colectivistul Pre- 
ja loan din Benic a criticat conducerea 
U.R.C.A.D. Alba și sfatul popular comunal, 
pentrucă n’au sprijinit mai îndeaproape 
munca cooperativei. ’■

In cadrul discuțiilor au mai reeșit și afle 
lipsuri. In problema achizițiilor la fructe, 
unde planul a fost îndeplinit numai în pro
porție de 64 la sută, o cauză principala a 
fost că nu s’a acordat suficient ajutor din 
partea sfatului popular de a se găsi un loc 
potrivit pentru amenajarea uscătoriei. Din 
această cauză de multe ori s’a refu
zai colectarea prunelor. Deasemenea a 
reeșit slaba preocupare pentru mutarea coo
perativei din Cristești într’un local cores
punzător.

Mulți din cei prezenți au făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea activității cooperati
velor. Tovarășul Rusu Anton din satul Ti- 
bru a propus fuzionarea cooperativei din Ti- 
bru cu cea din Cricău, deoarece aprovizio
narea dela cooperativa din Benic se face în 
condiții destul de nesatisfăcâtoare.

După adaptarea statutului, s’a trecut la 
alegerea noului consiliu de conducere al 
cooperativei. In unanimitate, împuterniciții 
au ales ca președinte pe tovarășul Balaș 
Nicolae, ca vicepreședinte pe tov. Crlstea 
loan, un număr de 7 consilieri, precum și 
comisia de cenzori.' Deasemenea s’a ales de
legații pentru conferința raională a 
U.R.C.A.D. Alba.

In continuarea adunării, s’a aprobat pla
nul economic și planul de venituri și chel- 
tueli pe anul 1954. S’au adoptat apoi hotă- 
rîri concrete, menite să ducă la îmbunătă
țirea activității cooperativei.

câștigat 200 la sută, iar numerelor terminate 
în 285, 359, 461, 588, 637, 762, 847 și 953 le 
revin câștiguri de 100 la sută față de va
loarea soldului mediu trimestrial.

Depunătorii a căror numere au ieșit la 
sorți sunt rugați să se prezinte la ghișeul 
C.E.C., pentru a li se trece câștigurile în 
librete și a li se achita sumele rezultate la 
tragere.

consfătuirii și a muncii din prima parte a 
anului școlar.

In încheierea consfătuirii, tovarășul 
Oprean don, secretar al Comitetului raional 
de partid, a arătat în concluziile trase că, 
pe lângă părțile pozitive ale consfătuirii, au 
existat și unele lipsuri. Unele cadre didac
tice au privit. cu superficialitate lucrările 
consfătuirii, neparticipând activ, la scoaterea 
cu curaj a lipsurilor care se mai manifestă 
în învățământ.1 De acest lucru au dat dova
dă chiar, inspectorii școlari Coman I. și 01- 
teanu M., care-au dovedit insuficient interes 
față de lucrări, iar a doua zi a consfătuirii 
au venit cu întârziere, ocupându-se de -anu
mite interese personale. La fel a procedat 
tov. Bucur, directorul școlii din Cricău, 
Ivancu Constanța, Șteau Ion și -alții.

Nu în suficientă măsură, s’a folosit arma 
criti-cii și autocriticii, pentru înlăturarea lip
surilor și îmbunătățirea activității instructiv- 
educative.

Din referat a reeșit că în special în 
școlile medii din oraș , se manifestă la u-nii 
elevi cazuri de indisciplină, iar l-a unele ca
dre didactice manifestări de cosmopolitism în 
predarea lecțiilor, cum este cazul profesoru
lui Crișan, dela liceul de băieți din Alba- 
Iulia.

In continuare tov. Oprean -a spus că ceea
ce este mai important în- educarea tineretu
lui, este conținutul educației, puritatea ideo
logică și științifică a cunoștințelor predate, 
■iar atitudinea și exemplul personal al ca
drelor didactice, sunt . elemente și condiții 
principale în educarea noii generații.

La sfârșitul consfătuirii a fost adoptată o 
rezoluție în- care au fost subliniate lipsurile 
constatate în procesul de învățământ, și 
măsurile necesare pentru înlăturarea Tor.



„Două lumi, două rezultate, două perspective**
Ziarul „Tru-d” publică un amplu articol de 

A Leontiev, intitulat: „Două lumi două re
zultate, două perspective".

De trei-zecișișase de 'ani procesul de dez
voltare al omenirii este marcat de întrecerea 
istorică a două sisteme sociale — capitalis
mul și socialismul. Totodată, în fiecare an, 
această întrecere are particularitățile ei spe
cifice inimitabile.' A mai trecut încă un an 
în care întrecerea dintre două sisteme a 
demonstrat concludent omenirii marele și 
indiscutabilele avantajii ale socialismului 
față de capitalism.

In 1953, în domeniul economic, contras
tul între cele două moduri de dezvoltare a 
ieșit în relief cu o deosebită claritate. Pro
ducția în toate ramurile economiei de stat 
a sporit necontenit în țările din lagărul 
socialismului.

Leontiev subliniază că dezvoltarea eco
nomică a țărilor din lagărul socialismului 
se deosebește prin trei particularități princi
pale. Aceasta este rapidă, continuă și sime
trică în țoate domeniile economiei.

In țările din lagărul capitalist, viața e- 
conomică a fost marcată în 1953 de o nesi
guranță și o îngrijorare crescândă, de a- 
gravare continuă a greutăților și contradic
țiilor pe plan intern și extern.

In luna Noembrie, producția industrială a 
Statelor Unite a fost cu 6 la sută mai mică 
decât în Martie.

Leontiev adaugă că o criză economică de 
supraproducție se va abate în mod impla
cabil asupra Statelor Unite asemenea unei a- 
valanșe care se rostogolește-pe povârnișul u- 
nui munte. Sgomotele îndepărtate ale crizei 
americane provoacă panică fățișe în țările 
vest-europene, dependente de Statele Unite.

Anul care a trecut — continuă Leontiev 
— a demonstrat cu o vigoare excepțională 
totalul antagonism dintre două legi econo
mice fundamentale care determină întreaga 
viață economică în țările capitaliste pe deo
parte și în țările lagărului socialist pe de 
altă parte.

Lumea capitalistă este dominată de legea 
crudă a junglei: asigurarea profiturilor 
maxime pentru monopoluri. Tentaculele 
monstruoase ale capitalului financiar 
sug toată seva maselor.

Totul pentru om, totul în folosul cellor 
mai largi mase ale oamenilor muncii, este 
suprema și cea mai înaltă lege a socialis
mului.

In U.R.S.S. a fost trasată în toată măre
ția ei uriașa sarcină de a crea o abundență 
de mărfuri de larg consum. Anul 1953 a și 
dat primele roade; este destul să se spună 
că rețeaua comercială a primit mărfuri peste 
planul anual în valoare de 37 miliarde de 
ruble.

CUPA „DRUMUL
Pentru a stimula dezvoltarea sporturilor 

de iarnă (schi, patinaj și săniuță), în rân
dul oamenilor muncii din regiunea noastră, 
redacția ziarului „Drumul Socialismului" a 
inițiat o competiție dotată cu cupa „Drumul 
Socialismului", deschisă tuturor oamenilor 
muncii din regiune, țărani muncitori, colec
tiviști, funcționari, elevi și studenți.

SCOPUL COMPETIȚIEI
a) trecerea normelor F.G.M.A. și G.M.A.;
b) popularizarea sporturilor de iarnă;
c) ridicarea nivelului tehnic al sportivi

lor ;
d) desemnarea campionului regional la 

cele trei discipline sportive.
DESFĂȘURAREA COMPETIȚIEI

Concursurile se desfășoară în trei etape: 
etapa I-a pe comună, sau oraș între 1—24 
Ianuarie 1954 ; pe raioane la 7 Februarie și 
pe regiune: 14 Februarie săniuță, 21 Fe
bruarie schi și 28 Februarie patinaj.

Concursurile din cadrul etapei a I-a, se 
organizează de către cel mai puternic co
lectiv sportiv din comună sau oraș, sub 
îndrumarea și controlul comisiilor de orga
nizare și a C.C.F.S. Acolo unde nu există 
colectiv sportiv, concursurile se vor organiza 
de către căminul cultural.

Schi PROGRAMUL COMPETIȚIEI
Fond, slalom, slalom uriaș, coborîre, șta

fetă.

Arătând legătura indisolubilă dintre situa
ția economică internă din cele două lagăre 
și politica lor externă, Leontiev scrie: în 
această privință, anul trecut a adus fapte 
noi și remarcabile. A fost un an de eforturi 
mereu crescânde din partea Uniunii Sovie
tice care conduce lagărul păcii, socialismu
lui și democrației — eforturi menite să re
zolve chestiunea primordială din zilele noas
tre — slăbirea încordării internaționale.

Acest scop nobil al politicii externe so
vietice a fost din nou subliniat în răspunsu
rile lui G.M. Malencov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., la întrebările 
lui Kingsbury Smith, directorul general pen
tru Europa al Agenției americane Interna
tional News Service.

Declarația Guvernului Sovietic că nu 
există niciun litigiu internațional mai impor
tant care să nu poată fi rezolvat pe caile 
pașnică, pe baza unui acord al părților in
teresate, a pătruns adânc în conștiința a 
milioane de bărbați și femei. Acțiunile di
plomatice ale Uniunii Sovietice din anul 
trecut au demonstrat în mod concludent și 
limpede că marea Uniune Sovietică este ga
ta să-și aducă contribuția la rezolvarea 
pașnică a litigiilor internaționale importante 
— dacă, bineînțeles, ceilalți parteneri vor 
arăta în fapte și nu în vorbe, dorința de a 
realiza un acord pe o bază acceptabilă pen
tru ambele părți.

Referindu-se la politica externă a 
Washingtonului, Leontiev continuă :

Nici cei mai buni prieteni ai guvernanți
lor americani nu pot decât să recunoască 
că politica lor în anul 1953 nu a adus nici 
un rezultat pozitiv și nu deschide nicio per
spectivă câtuș de puțin acceptabilă nici pen
tru partenerii lor. A fost un an de demas
care crescândă a forțelor agresive conduse 
de pretendenții americani la dominația 
mondială, care cu „politica lor de forță" și 
„războiul rece" sunt singurii cărora Ti se 
impută actuala încordare în relațiile inter
naționale. Deosebit de semnificativ în acea
stă , privință sunt acțiunile diplomației Wa
shingtonului, ca de pildă, conferința sepa
rată din Bermude a celor trei puteri și sesi
unea dela Paris a consiliului blocului Nord- 
atlantic care a avut loc către sfârșitul anu
lui. în Decembrie.

In tot cursul anului 1953, politica externă 
a Washingtonului a înregistrat eșec după 
eșec.

In încheiere, Leontiev scrie:
Creșterea forțelor puternicului lagăr al 

păcii, democrației și socialismului condus de 
Uniunea Sovietică ne dă încredere că noul 
an ne va aduce victorii și mai mari pentru 
cauza păcii și a progresului social.

(Agerpres).

SOCIALISMULUI"
Patinaj
Viteză 200 metri, rezistență 500 metri, 

ștafetă 4x 100 metri, patinaj artistic.
Săniuță
Coborîre cu probe de îndemânare 1500 

metri. Echipajul va fi compus din trei per
soane.

CONDIȚII DE PARTICIPARE
Pot participa sportivi dela oricare colec

ții' sportiv, țărani muncitori, elevi, etc.
Sportivii trebue să prezinte carnetul de 

aspirant F.G.M.A. sau G.M.A. cu vizita me
dicală la zi, precum și carnetul tip de legi
timare pentru respectivul colectiv. Sportivii 
din școli și din mediul rural, în locul legi
timației tip, vor prezenta un tabel nominal, 
vizat de colectivul sportiv și direcțiunea 
școlii (pentru elevi), sau de directorul că
minului cultural.

înscrieri
înscrierile se fac nominal la colective 

până în ziua concursurilor.
Premii.
Colectivul cu cea mai bună mobilizare la 

toate cele trei discipline va primi o cupă 
mare. Vor primi câte o cupă mică, colecti
vele cu cea mai bună mobilizare pe disci
pline sportive.

Sportivii clasați pe primele trei locuri la 
cele trei etaipe vor fi premiați cu diplome, 
medalii și plachete.

Comisia regională de organizare

In cinstea celei de a 300-a aniversări 
a unirii Ucrainei cu Rusia

Popoarele Uniunii Sovietice se pregătesc 
activ pentru a sărbători împlinirea a 300 de 
ani dela unirea Ucrainei cu Rusia. In ca
pitala Cazahstanului, Alma-Ata, se țin re
ferate și conferințe consacrate prieteniei 
dintre poporul ucrainian și popoarele repu
blicilor frățești ale Uniunii Sovietice. La 
Biblioteca publică de stat s’a deschis o ex
poziție de cărți și ilustrații din istoria 
R.S.S. Ucrainiene. La muzeul Șevcenco, din 
portul cu acelaș nume dela Marea Caspică, 
se deschide standul „Șevcenco și poporul 
cazah". Academia de Științe a R.S.S. Ucrai
niene a trimis muzeului aproximativ 400 de 
tablouri, schițe, documente de cărți. Au fost

Documente cu privire la
In Editura Academiei de Științe a 

U.R.S.S. a apărut o culegere de docu
mentare materială în trei volume intitulată 
„Unirea Ucrainei cu Rusia". Culegerea, 
care a fost pregătită de către institutele de 
istorie ale Academiei de Științe a U.R.S.S. 
și Academiei de Științe a R.S.S. Ucrainiene 
cuprinde 747 de documente, dintre care o 
mare parte văd lumina tiparului- pentru -pri
ma oară. Celelalte documente și materiale 
au mai fost tipărite în ediții apărute încă în 
secolul trecut, devenind de demult rarități 
bibliografice.

Primul volum cuprinde documente care 
caracterizează situația grea a Ucrainei sub 
jugul străin în perioada dintre anii 1620— 
1647, în ajunul războiului de eliberare împo
triva cotropitorilor polonezi și care pun în 
lumină răscoala țărănească-căzăcească, 
precum și documente care ilustrează legă
turile economice și culturale dintre popoa
rele rus și ucrainian.

Volumul II și III cuprind documente din 
perioada 1648—1654, cu privire la războiul 
de eliberare a poporului ucrainian și la 
lupta pentru unirea cu Rusia. Aceste docu-

Sesiunea consiliului
BEIRUT (Agerpres). — TASS
La 9 Ianuarie s’a deschis la Cairo sesi

unea consiliului ligii țărilor arabe din care 
fac parte Egiptul, Libia, Yemenul, Arabia 
Saudită, Transiordan-ia, Libanul, Siria și 
Irakul.

După relatările presei, ordinea de zi a se
siunii cuprinde 78 de puncte, printre care și 
problema declarării boicotului economic îm
potriva Angliei „până când aceasta nu-și va

Un congresman american 
critică administrația republicană

WASHINGTON (Agerpres). — Congres
manul Louis B. Heller a calificat primul an 
al administrației republicane drept un an 
de „inactivitate și nehotărîre". El a declarat 
că există numeroase motive, care îi întă
resc convingerea că poporul american este 
nefericit sub conducerea republicană. „Con
tribuabilul american, a adăugat HelTer, este

Apropiata vizită a lui McCarthy la Bonn
BERLIN (Agerpres). — După cum s’a 

mai anunțat, peste câteva zile urmează să 
sosească la Bonn, faimosul senator ameri
can McCarthy, la invitația cancelarului Ade
nauer. Anunțarea acestei vești a provocat 
alarmă în rândurile funcționarilor ameri
cani din Germania occidentală, indiferent 
de gradul și meritele lor.

Potrivit relatărilor corespondentului din 
Berlin al ziarului britanic „Sunday Chro
nicle", misiunea lui McCarthy ar fi îndrep
tată în special împotriva lui Conant, înaltul 
comisar american, căruia i se aduc grave 
învinuiri în legătură cu -modul în care -a 
ales .agenții serviciului secret pmerican ares
tați recent în R.D. Germană și Polonia, care au 
dat în vileag acțiunea de sabotaj și spionaj 
desfășurată împotriva acestor țări. 

editate în limba cazahă în tiraje mari opere- 
ale scriitorilor ucrainieni.

Cei -mai buni -maiștri dela uzina „Gus- 
Hrustalnîi" (regiunea Vladimir) au început 
să lucreze la un vas Unic, închinat împlini
rii a 300 de ani dela unirea Ucrainei cu 
Rusia. înălțimea vasului este de 85 cm. 
Partea de sus și baza acestui vas se confec
ționează din cristal. Pe vas va fi reprezen
tat Bogdan Hmelnițchi împreună cu tovară
șii lui de arme, care primesc pe solii ruși 
în piața din Pereiaslav. Pe vas figurează 
inscripția : „Pe veci cu poporul rus".

(Agerpres).

unirea Ucrainei cu Rusia 
mente vorbesc despre Rada dela Pereiaslav, 
a cărei hotărîre a constituit încoronarea 
luptei seculare dusă de poporul ucrainian 
împotriva cotropitorilor străini, pentru uni
rea sa cu poporul rus într’un stat unic rus.

Printre documentele cuprinse în volumele 
II și III se află peste 70 de scrisori adresate 
de Bogdan Hmelnițchi guvernului rus și 
voevozilor ruși. Dintre acestea — aproxi
mativ 30 scrisori sunt documente inedite.

Materialele cuprinse în cele trei volume 
constitue o mărturie grăitoare a străvechilor 
legături politice, economice și culturale din
tre popoarele ucrainian și rus, a ajutorului 
permanent acordat de statul rus și mai ales 
de masele populare din Rusia poporului 
ucrainian în lupta lui de eliberare.

Această -culegere în trei volume este re
dactată cu -multă grijă și este ilustrată cu 
gravuri și litografii din secolul al XVIII-lea, 
cu ornamente ruse și ucrainiene. Cele mai 
importante documente privind unirea Ucrai
nei cu Rusia, între care câteva foi din hotă- 
rîrea Adunării Zemstvelor din 1653, sunt re
produse în facsimil. (Agerpres)

ligii țărilor arabe
schimba atitudinea ostilă" față de țările a- 
rabe. Guvernul Yemenului a propus discu
tarea problemei „agresiunii Angliei în Ara
bia de sud”. Irakul a pus în discuția sesi
unii planul creării Federației țărilor arabe.

La 10 Ianuarie s’-a deschis deasemenea se
siunea Comitetului politic al Ligii țărilor a- 
rabe și a Consiliului unit de apărare a sta
telor arabe.

nemulțumit de nerespectarea -promisiunilor 
cu privire la reducerea impozitelor. Micii co- 
merci-anți au fost prinși în menghina unei 
crize acute de credite. Muncitorii sunt de
cepționați de refuzul administrației Eisen
hower de a modifica legea Taft-Hartley. Fer
mierii luptă cu înverșunare împotriva poli
ticii ministrului agriculturii Esra Benson".

„Sunday Chronicle" scrie că în cursul șe
derii sale în Germania occidentală, „marele 
inchizitor" McCarthy va vizita Bonn, 
Frankfurt pe Main și Berlin, orașe care au 
fost vizitate în Aprilie 1953 și de cei doi 
agenți ai săi Roy Cohn și David Shine. In 
cele patru zile ale vizitei lor, Cohn și 'Shine 
au impus demisia consulului general ameri
can la Miinchen, dr. Thayer, și au tradus în 
fața comisiei pentru activitățile antiameri- 
cane pe șeful propagandei americane la 
Berlin, Kaghan, acuzat că în tim 
pul războiului civil din Spania a scris o 
comedie care nu era tocmai profranchistă. 
O altă victimă a fost înaltul comisar ad
junct, Rebr, rechemat în S.U.A. și îndepăr
tat apoi din serviciu.
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