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Toate forțele pentru sporirea producției agricole Din cuprinsul raionului nostru
Hotărîrea guvernului și partidului cu pri

vire la pregătirea și executarea l.a timp și 
în bune condițiuni a campaniei agricole din 
primăvara acestui an, publicată zilele trecu
te în presă, are o însemnătate deosebit de 
mare. Subliniind importanța creșterii pro
ducției agricole, Hotărîrea unește eforturile 
tuturor organelor de partid și de stat și 
ale oamenilor muncii din agricultură în 
desfășurarea unei lupte hotărîte pentru ab
ținerea în acest an a unei recolte bogate. 
De asemenea Hotărîrea sintetizează un 
complex de măsuri care în primăvara aces
tui an trebuie aplicate, atît la însămânțat, 
cit și la îngrijirea culturilor.

Anul trecut, membrii gospodăriilor colec
tive din-Obreja, Cistei și Benic, aplicînd re
gulile agrotehnice la cultura porumbului, 
au recoltat de pe suprafața însămânțată cu 
porumb o producție aproape dublă fața de 
țăranii care, nu și-au' lucrat pămîntul după 
regulile agrominimului. De asemenea, înto
vărășirile agricole din Galda de Jos, Cri- 
cău, Galtiu și altele, folosind ajutorul sta
tului și aplicînd întocmai sfaturile tehnici
enilor au obținut în 1953 o producție medie 
la grîu de . peste 2500 kg. la hectar.

Avem în raionul nostru și mulți țărani 
cu gospodărie individuală care au cules re
colte bogate în urma aplicării agrominimului. 
Țăranul muncitor Munteanu Todor din comu
na Ciugud a obținut la porumb o recoltă 
de 3.800 kg. la hectar,, iar țăranul munci
tor Selejan loan din satul Galtiu o recoltă 
de 4.700 kg. porumb boabe la hectar. Ase
menea exemple de oameni harnici, fruntași 
cu care se mîndresc comunele și satele ra
ionului nostru sînt nenumărate.

Așa după cum constată Hotărîrea, cu toate 
succesele dobîndite, producția agricolă globa
lă și producția agricol ă-marfă se menține încă 
la un nivel scăzut. Statul nostru democrat- 
popular a creat condiții, atît tehnice cît și 
materiale, pămîntul patriei noastre este fer
til, clima este favorabilă, iar harnica țără
nime muncitoare și-a însușit deprinderi noi 
de muncă, dar cu toate acestea producția 
agricolă a crescut în mod necorespunzător. 
Cauza principală a rămînerii agriculturii în 
urmă față de dezvoltarea industriei se ex
plică prin faptul că nu i-a fost acordată aten
ția cuvenită acesteia. însuși în raionul nos
tru unele organe agricole s-au preocupat 
slab de extinderea experienței pozitive a 
fruntașilor în agricultură de felul cum este 
aplicat agrominimul și nu s-au preocupat 
,n munca lor de zi cu zi de a traduce în 
viață sarcinile trasate în domeniul agricul
turii de plenara lărgită din august 1953 a 
C.C. al P.M.R.

In raionul nostru există toate posibilită
țile ca în acest an să obținem recolte mai 
îmbelșugate ca în anii trecuți. Dar, firește, 
acest scop măreț poate fi realizat dacă vom 
folosi din plin ajutorul statului nostru, dacă 
vom pune toată hărnicia șî priceperea în 
muncă pentru sporirea producției agricole, 
dacă vom aplica întocmai regulile agromi
nimului și cele prevăzute de Hotărâre.

Principatele sarcini ce stau în fața oame
nilor muncii din agricultură sînt reținerea 
în păm.înt a umezelii provenite din zăpadă, 
grăparea la timp a semănăturilor și a ară
turilor din toamnă, a fînețelor și pășunelor 
asigurarea și folosirea semințelor selecțio
nate, folosirea la maximum a capacității 
tractoarelor și atelajelor și aplicarea întoc- 
nai a regulilor agrotehnice.

INFOR
De curînd s-a reconstituit în orașul Alba- 

Iulia cenaclul literar „Ion Budai Deleanu", 
care funcționează pe lîngă Casa raională 
de cultură.

Biroul cenaclului literar „Ion Budai De- 
leanu” face apel la toți doritorii de litera-

Pregătirea pentru campania de primăvara 
a stat în centrul preocupărilor colectiviș
tilor și întovărășiților din raion, astfel că 
ei sînt acum pregătiți pentru a ieși la în- 
sămînțări. De asemenea gospodăria agrico
lă de Stat Galda a fost prima pe raion 
care a terminat pregătirile.

In unele comune din raion ca Ciugud, 
Sîntimbru, Bărăbanț și altele pregătirile au 
fost terminate . Sînt însă comune codașe, 
ca Pețelca, Hăpria și Cricău, unde sarcina 
pregătirii pentru campania de primăvară a 
fost neglijată în mod nejustificat de către 
comitetele executive și organizațiile de bază.

Așa după cum arată Hotărîrea, în țara 
noastră porumbul își găsește o largă între
buințare în alimentație cît și în industria 
alimentară. Ținînd cont de acest lucru, tre
buie acordată o atenție deosebită cultivării 
și sporirii producției la porumb.

Pentru aceasta trebuie să fie aplicate re
gulile agrotehnice, și trebuie extinsă me
toda de însămînțare în cuiburi dispuse în 
patrat, care aduce însemnate sporuri de 
producție și ușurează munca de întreținere.

Hotărîrea arată apoi că, în alimentația 
populației cartoful ocupă un loc principal. 
El este apoi o. importantă materie primă 
pentru industrie, și un valoros nutreț pen
tru creșterea și îngrășarea animalelor. De- 
aceia trebuie acordată o atenție deosebită 
cultivării și sporirii producției la hectar. 
De asemenea trebuie extinsă în acest an 
cultura sfeclei de zahăr, de floarea soare
lui. cînepă, legume și cultura furajeră.

In obținerea de recolte sporite un rol de 
mare importanță îl au S.M.T.-urile. Bogatul 
utHaj tehnic de care dispun, trebuie în așa 
fel folosit ca într-adevăr ele să contribuie 
la sporirea producției agricole la hectar, să 
ajute cu dragoste țărănimea muncitoare.

Sîntem în pragul campaniei agricole de 
primăvară. Sarcinile pe care ni le trasează 
Hotărîrea guvernului și partidului, trebuie 
îndeplinite cu cea mai mare răspundere. Or
ganizațiile de bază trebuie să privească 
drept principală sarcină a lor desfășurarea 
în bune condițiuni a campaniei agricole din 
primăvara acestui ah. Comuniștii trebuie să 
ducă o luptă hotărîtă pentru popularizarea 
Hotărîrii și mobilizarea țăranilor muncitori 
de a efectua toate lucrările la timp și în 
bune condițiuni și să demaște în același 
timp orice încercare a chiaburilor și unelte
lor lor de a se sustrage de la îndeplinirea 
legilor statului nostru.

Cu ajutorul organizațiilor de baza, co
mitetele executive ale sfaturilor populare 
și deputății trebuie să dovedească multă 
inițiativă, să desfășoare o intensă muncă 
de mobilizare și antrenare a țăranilor mun
citori în întrecerea patriotică, să lupte pen
tru asigurarea tuturor condițiilor necesare 
bunei desfășurări a muncii.

La chemarea participanților la consfătui
rea! pe țară a fruntașilor în producție la cul
tura porumbului, cartofului și al sfeclei de 
zahăr, trebuie să răspundă cu dragoste toți 
oamenii muncii din agricultură din cuprin
sul raionului nostru.

Țărani muncitori, membri ai gospodării
lor agricole colective, ai întovărășirilor a- 
gricole, mecanizatori din S.M.T., muncitori 
din gospodăria agricolă de stat! Luptați cu 
toate forțele voastre, cu toată priceperea 
pentru a spori continuu producția agricolă, 
pentru continua îmbunătățire ă nivelului 
de trai al celor ce muncesc 1

M AȚIE
tură din orașul și raionul nostru care vor 
să-și • valorifice producțiile lor pe tărîmul 
prozei, poeziei, teatrului, să participe la 
ședințele cenaclului care vor fi anunțate 
prin stația de radio-amplificare, cît și prin 
afișe.

Peste 320 tone combustibil
In luna februarie, colectivul de muncă 

de la depoul C.F.R. Teiuș, în lupta dîrză 
cu greutățile cauzate de gerul și zăpada 
neobișnuit de mare, a reușit să obțină suc
cese deosebit de importante.

Personalul de locomotive dînd dovada de 
un înalt simț de răspundere față de sarci
ni, a reușit să asigure transportul de mate
rii prime, combustibil și alimente pentru 
buna aprovizionare a industriei și a oame
nilor muncii de la orașe și sate. In munca 
lor colectivele de mecanici și fochișfî au 
fost preocupate tot timpul și de buna între
ținere a locomotivelor, precum și de reali
zarea de economii.

Printre acei care în luna februarie s-au 
situat în fruntea luptei, realizînd în același

Bunuri de larg consum pentru oamenii muncii
Colectivul întreprinderii „IHoria" din 

Alba-Iulia acordă toată atenția sporirii pro
ducției de bunuri de larg consum necesare 
oamenilor muncii. Această întreprindere 
produce diferite articole ca: perii, căruțe, 
tocuri pentru ferestre, rame pentru răsad
nițe etc. De asemenea colectivul întreprin

Cum am obținut 4,700
Zilele trecute, am citit în ziarul „Scîn- 

teia cum la Consfătuirea pe țară care s-a 
ținut la București cu fruntași în cultura po
rumbului, cartofului și sfeclei de zahăr, co
lectiviștii, țăranii muncitori întovărășiți și 
țăranii cu gospodării mici și mijlocii au 
arătat despre felul cum au muncit ei pentru 
a obține recolte bune.

Aceasta m-a făcut să gîndesc și eu asu
pra recoltelor îmbelșugate obținute de unii 
țărani muncitori din raion, care au lucrat 
bine pămîntul, și astfel m-am hotărît să. 
scriu la ziarul nostru raional 
„Steaua Roșie" să arăt și eu 
cum am reușit să obțin o pro
ducție de 4.700 kg. de porumb 
la hectar.

Pentru mine munca pe o- 
gor este tot ce poate fi mai 
frumos și mai plăcut. De aceea 
eu mă străduiesc să lucrez 
bine pămîntul, căci atunci cînd 
este bine lucrat se obțin recol
te bogate chiar și în anii se- 

cetoși.
Din suprafața de 1,85 hectare teren ara

bil pe care o am, anul trecut am avut 75 
ari semănat cu porumb din varietatea ro- 
mînesc corcit cu dinte de cal, de pe care 
am recoltat 3.525 kg. porumb, ceea ce în
seamnă că am obținut 4.700 kg. boabe Ia 
hectar.

De sigur, că la acest rezultat nu am a- 
juns făcînd lucru de mântuială și la voia 
întîmplării, ci am muncit după îndrumările 
tehnicienilor de la raion, după cum am în
vățat din conferințe și broșuri. Pentru mine 
agrominimul este prietenul apropiat, îndru
mătorul meu cel ma.i sigur și călăuzit de 
acesta, în vara anului 1952, după ce am 
secerat grîul, a doua zi am și trecut la 
desmiriștire, neașteptînd să se întărească 
pămîntul. In toamnă, încă din luna septem
brie, am făcut o arătură la adîncime de 
peste 22 cm., îngropînd sub brazdă cete 
peste 30 care de gunoi de grajd duse pe ogor.

In primăvară, după ce s-a zvîntat bine 
pămîntul, am făcut o arătură de 18 cm. Am 
făcut-o la această adîncime pentru a nu 
scoate iar deasupra pămîntul cu gunoiul 
care a fost în toamnă îngropat sub brazdă, 
iar apoi am efectuat grăparea terenului.

convențional economisit
timp economii importante sînt: mecanicii 
Man Eugen și Tușineanu Flaviu cu fochiștii 
Crișan Cornel și Iacșa Mitrofan de pe loco
motiva 230.123 care au economisit 30,7 tone 
de oombustibil și 32 kg. ulei, iar mecanicii 
Barbu Traian și Ignea Mihail împreună ch 
fochiștii Pătrînjan Ilie și Ciufudean Lau- 
rean de pe locomotiva 230.115 au economi
sit 20,7 tone combustibil și 79 kg. ulei.

Mecanicii și fochiștii depoului Teîuș au 
realizat în luna februarie o economie de 
peste 320 tone combustibil convențional și 
16,9 kg. ulei. însuflețiți de rezultatele obținute, 
ceferiștii depoului Teiuș luptă pentru obți
nerea de noi succese.

MOZEȘ ALEXANDRU 
coresp. voluntar

derii „Floria" produce pentru satisfacerea 
cerințelor țăranilor muncitori garnituri 
complete de mobilă țărănească. O contri
buție însemnată în dobîndirea realizărilor 
o aduc muncitorii Gherman Gheorghe, 
Eneșel Gheorghe și alții, care își depășesc 
zilnic planul și se străduiesc să descopere 
noi rezerve interne.

kg. porumb la hectar
Insămînțarea am făcut-o în .perioada in- 

(beată de tehnicieni, în jurul datei de 20 a- 
pril:e, cu mașina la distanță între rînduri 
de 65 cm. și am grăpat din nou terenul. 
Bineînțeles, înainte de însămînțare, am fă
cut 'proba de încolțire, din sămînța , desfă
cută cu mîna de pe știuleții aleși de cu 
toamnă și am avut grijă să folosesc la în- 
sămînțat numai boabe de pe mijlocul știu- 
leților.

După răsărire, cînd porumbul a avut 2-3 
frunze, am trecut cu prășitoarea, și apoi cu 

sapa printre rînduri, distrugînd 
pojghița ce se formase de pe 
urma ploilor, asigurînd ast
fel păstrarea umezelii în pă- 
mînt. Răritul l-am făcut cînd 
porumbul a avut 4—5 frunze 
și am mai făcut cu prășitoarea 
mecanică trei prășite. Mușuroi- 
tul nu-1 folosesc, căci această 
lucrare nu aduce nici un spor 
de recoltă, ci din contră o scade.

In urma acestor lucrări porumbul a cres
cut înalt, legînd cite 2-3 știuleți.

Cînd pătulul (cotarea) mi-a fost plin și 
din ce mi-a prisosit, prin vînzare pe piață 
și la cooperativă, mi-am cumpărat îmbră
cămintea și cete necesare, mi-am dat și mal 
bine seama ce înseamnă să lucrezi bine pă
mîntul, să urmezi îndrumările și sfaturile 
tehnicienilor și să respecți regulile tehnicii 
înaintate care te ajută să obții recolte me
reu sporite la hectar.

Dornic de a obține rezultate tot mai bune, 
în acest an pe o suprafață însemnată 
voi semăna porumb în cuiburi dispuse 
în patrat și voi aplica la timp și în
tocmai regulile agrotehnice. Pentru cam
pania de primăvară am pregătit din fimp 
uneltele de muncă, sămînța și am făcut pro
ba de încolțire, astfel că de îndată ce tim
pul va permite, voi începe munca conform 
agrominimului, fiind hotărît ca în acest an 
să obțin roade și mai bogate, pentru a 
contribui și mai mult la aprovizionarea oa
menilor muncii de Ia orașe.

SELEJAN IOAN
țăran muncitor din satul Galtiu, 

comuna Sîntimbru



Să îm 6unătățim munca cutturată în raionuf nostru
La o repetiție

S-a înserat. Ceața acoperi cu mantia ei 
întregul sat. O lumină de lampă ce se zărea 
încă de departe în întuneric, lumina 
interiorul sălii căminului cultural. Grupuri 
de tineri se îndreptau spre căminul cultural 
al comunei Feneș.

In acea seară învățătoarea Breazu Silvia, 
pregătea o frumoasă suită de dansuri popu
lare romînești, cu o echipă formată din 8 
perechi. începe repetiția. Tinerii se aran
jează în perechi, ascultînd ultimele îndru
mări ale instructorului. La început, jocul 
părea moaie, fără viață, dar după cîțlva 
pași, perechile intră în ritmul normal și vioi.

Cu multă pricepere joacă învîrtita tînăra 
Roșia Lucreția, Roșia Zamfira și Teodorescu 
Livia. Pe fețele lor luminate de zîmbetul ti
neresc se vede plăcerea și bucuria pe care 
o simt. După o zi de treburi gospodărești, 
au venit la căminul cultural pentru a citi 
o carte, sau pentru a participa la repetițiile 
de joc. Intr-un colț al sălii tînărul Teodo- 
lescu Nicolae repetă rolul lui „Costache" 
din piesa ..Tovarășul referent principal", 
iar alți doi tineri se întrec în exercițiul ți
nui cîntec.

Pe la orele 10 seara repetițiile s-au ter
minat. Tinerii pleacă voioși, spre casă dis- 
cutînd despre felul în care au decurs repe
tițiile și cum se vor prezenta la concurs.

VAIDESEGAN MIRCEA 
coresp. voluntar

Mai mult sprijin muncii culturale
In comuna Teiuș sînt numeroși munci

tori, colectiviști, țărani muncitori, intelectu
ali care participă la manifestațiile culturale 
care au loc în cadrul căminului cultural, lu
cru ce a făcut ca în pregătirea concursului 
să se obțină rezultate frumoase. In această 
comună s-a reușit să se formeze 4 echipe 
d’ teatru, 4 echipe de jocuri populare, etc.

Față de posibilitățile pe care căminul cul
tul al din comuna Teiuș le are, rezultatele 
muncii culturale puteau fi și mai frumoase, 
dacă exista un sprijin mai mare din partea 
organizațiilor de bază : cartier, comerț și 
cooperație și a celorlalte organizații de 
masă. Slaba preocupare a organizațiilor de 
bază constă în faptul că nu au controlat 
încă de la începutul anului felul cum se 
desfășoară repetițiile, nivelul la care se țin 
conferințele, etc. Organizația de bază car
tier nu a analizat în adunările sale munca 
desfășurată de conducerea căminului cultu
ral. De asemeni, organizațiile U.T.M. n-au 
contribuit cu toate forțele în perioada de 
pregătire ,a concursului, deoarece birourile 
organizațiilor U.T.M. nu s-au preocupat su
ficient de mobilizarea tinerilor și atragerea 
lor în munca culturală.

★ ★
Acolo unde cadrele didactice au sprijinit 

căminele culturale din toate punctele de ve
dere, rezultatele s-au dovedit a fi satisfă
cătoare. Așa de pildă, în comunele Streinț, 
Sîntimbru, Vințul de Jos și altele, cadrele 
didactice s-au ocupat de toate problemele 
muncii culturale atît în perioada de pregă
tire a concursului cît și în pregătirea cam
paniei agricole de primăvară. Nu același lu
cru se poate spune despre cadrele didactice 
din comunele Teiuș, Cricău, Berghin, Oarda 
de Jos și altele, care nu acordă o aten
ție mai mare problemelor muncii culturale. 
Acest lucru se datorește în primul rînd to
varășilor directori ai școlilor ' elementare 
(Sferdeanu Vasile, Bucur Ioan, Hertz Gus
tav, Olteanu Vasile), care n-au antrenat 
întregul colectiv de învățători și profesori 
în munca de intensificarea activității că
minelor culturale. In Cricău și Oarda de Jos, 
învățătorii nu duc o temeinică muncă de 
lămurire în rîndul țăranilor muncitori pen
tru a-i atrage în echipele culturale.

Cadrele didactice au datoria să sprijine 
munca culturală în campania agricolă de 
primăvară și în pregătirea concursului, 
pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor

Cum ne-am pregătit pentru concurs
Hotărîrea Consiliului de Miniștri cu 

privire la organizarea celui de al III-lea 
concurs pe țară a echipelor artistice de a- 
matori, a stîrnit în rîndurile țăranilor 
muncitori din comuna Sîntimbru un viu in
teres, deoarece scopul acestui concurs con
stituie ridicarea pe o treaptă superioară a 
muncii culturale în țara noastră.

Pentru atragerea unui număr cît mai 
mare de țărani muncitori în cadrul căminu
lui, noi am luat cîteva măsuri : S-a format 
comisia comunală de concurs, iar cu spri
jinul organizației de partid cît și a 
sfatului popular comunal și a cadrelor 
didactice, am format foile de angajament în 
care am specificat participarea la concurs 
cu o echipă de teatru, cor, recitări, soliști 
vocali, precum și o echipă de jocuri.

Față de anul trecut, noi am căutat să îm
bunătățim tematica cît și repertoriile. Ast
fel în tematica corului am introdus cîntece 
noi, printre care se numără și : „Mestea
cănul", „Coasa", „Di di murgule di”, 
„Bade-al meu frumos mai ești” și altele, 
iar în repertoriul recitărilor am căutat să 
alegem poezii legate de specificul comunei 
ca : „Rod bogat", „Din experiența agro
tehnică" și altele. Echipa de teatru pregă
tește în momentul de față piesa în trei acte 
„Darul frăției", iar echipa de jocuri se pregă
tește cu jocurile populare: „țarina”, „învîr- 
fita” și altele.

Din activitatea subfilialei S. R. S. C. Alba-lulia
Societatea pentru Răspîndirea Științei și 

Culturii are sarcina de a aduce la cunoș
tința oamenilor muncii adevărurile științei 
și lumina culturii, de a lupta împotriva 
superstițiilor, misticismului, obscurantis
mului și a influențelor ideologice burgheze, 
contribuind astfel la înfăptuirea revoluției 
culturale în țara noastră.

Subfiliala S.R.S.C. Alba are trei lectorate 
cu 186 lectori confirmați și încadrați în cinci 
secții științifice, avînd împuterniciți în fie
care sat, instituție și întreprindere din 
raicn.

In ziua de 26 februarie, în cadrul secției 
de propagandă și agitație a Comitetului ra
ional de partid, s-a analizat activitatea sub
filialei S.R.S.C. Din darea de seamă prezen
tată a reieșit că pe lîngă rezultatele obți
nute, mai sînt și unele lipsuri.

Comitetul subfilialei nu a ținut o legătură 
strînsă cu Secția de artă și cultură a sfa
tului popular raional, pentru programarea 
conferințelor, nu a stimulat elaborarea de 
conferințe cu forțe locale, nu a făcut sufi
cient control pe teren, n-a ținut ședința de 
analiza muncii lectoratului Teiuș, planifi
cată pe 12 februarie pentru schimb de expe

_______________ CONCLUZII___________________
Analizînd felul cum se desfășoară munca căminelor culturale în comunele și satele 

raionului nostru, se poate spune că pe lîngă succesele obținute altît în pregătirea cam
paniei de primăvalră cît și în pregătirea concursului există și mari lipsuri. In multe 
comune, cum ar fi Berghin, Teiuș, Oarda dc Jos și altele, munca cultural-educativă 
s-a) desfășurat la voia întîmplării din cauză că, comitetele executive ale sfaturilor popu
lare s-au preocupat de alte probleme, neglijînd în mod nepermis activitatea căminelor 
culturale. Unele organizații de bază nu au sprijinit suficient activitatea căminelor 
culturale, n-au îndrumat comitetele executive ale sfaturilor populare și organizațiile 
d.“ masă în lupta pentru intensificarea muncii culturale. Unii directori de cămine cultu
rale, cum ar fi Popa Nicolae din satul Straja, Cîrlig Traian, din satul Căpud, Vasiu 
Valeria din comuna Oarda de Jos și alții, desfășoară o slabă activitate, nu se ocupă 
de îmbunătățirea programelor echipelor culturale și nu solicită sprijinul organizațiilor 
de bază.

Pentru a îmbunătăți activitatea căminelor culturale, comitetele executive ale sfatu
rilor populare comunale au datoria să le sprijine și să analizeze periodic activitatea 
lor.

Secțiunea de învățămînt a sfatului popular raional trebuie să îndrume cadrele di
dactice în lupta pentru îmbunătățirea activității căminelor culturale, iar secțiunea cul
turală a sfatului popular raional să desfășoare un control mai sistematic, ajutînd prin 
instructorii săi în mod practic munca căminelor culturale.

Comitetul raional U.T.M. va trebui să îndrume organizațiile de bază U.T.M. să 
efcctuieze un control mai temeinic asupra lor și să tragă la răspundere pe acei secre
tari care sînt nepăsători față de problemele muncii culturale.

Organizațiile de bază din gospodăriile agricole colective, întovărășirile agricole și să
tești trebuie să îndrume căminele culturale și colțurile roșii în așa fel îneît acestea 
să desfășoare o rodnică activitate cultural-educativă.

Ne mai desparte doar o perioadă scurtă pînă ce în comunele raionului nostru va în
cepe prima fază a celui de al III-lea concurs pe țară al echipelor artistice de amatori, 
deaceea avem datori» să desfășurăm o intensă muncă îneît fiecare cămin cultural, 
fiecare colț roșu să fie bine pregătit.

In vederea bunei pregătiri a formațiilor 
pentru concurs, în cadrul căminului au loc 
repetiții de trei ori pe săptămînă, care dau 
rezultate bune. De pildă, în ultimul timp, fn 
cadrul căminului s-a dat un program ar
tistic, care a cuprins și cîteva din punctele 
prevăzute pentru concurs, constituind ast
fel o verificare .a felului cum au fost însu
șite materialele prevăzute în caietul de 
concurs.

Printre tinerii care contribuie efectiv la 
munca de pregătire a concursului se numă
ră soliștii vocali Burdulea Aurel, Barbu 
Lucreția, Fleșer Maria, Floca Ilie și alții.

Cu toate succesele dobîndite pînă în pre
zent în pregătirea concursului, noi mai a- 
vem și greutăți care se reflectă într-o mă
sură oarecare și asupra muncii culturale. 
Organizația de bază U.T.M. n-a sprijinit e- 
fectiv munca culturală, iar comitetul executiv 
al sfatului popular nu dă întotdeauna sufi
cientă atenție muncii culturale din comuna 
noastră.

Ținînd seamă de faptul că peste pu
țin timp va începe prima fază 
a concursului, noi sîntem hotărîți să ne 
prezentăm bine pregătiți, îneît să facem 
cinste comunei și raionului nostru.

ORDEAN MARIA 
directoarea căminului cultural „Horla" 

din comuna Sîntimbru

riență între lectorate, n-a popularizat acti
vitatea S.R.S.C. prin presă și n-a cerut aju
tor suficient Comitetului raional de partid.

Pentru îmbunătățirea muncii, conducerea 
'subfilialei S.R.S.C., în urma indicațiilor pri
mite din partea tovarășului Staicu Petru, 
șeful secției de propagandă și agita
ție a Comitetului raional de partid, 
și-a propus să ia o serie de măsuri, prin
tre care se numără și trimiterea de lec
tori bine pregătiți pe teren, care să cuprin
dă toate satele, conferințele să fie mai 
scurte și atrăgătoare, însoțite de material do
cumentar care să trateze problemele ce Inte
resează masele de muncitori și țărani mun
citori, să popularizeze metodele înaintate 
de muncă care duc la mărirea productivi
tății muncii. De asemeni să se pună un accent 
deosebit pe informarea oamenilor muncii 
asupra problemelor internaționale, iar lec
torii și împutemiciții să ceară sprijinul se
cretarilor organizațiilor de bază. Totodată, 
comitetul subfilialei S.R.S.C. Alba a lansat 
o chemare la întrecere către toate comite
tele subfilialelor S.R.S.C. din regiunea Hune
doara.

CHIBELEANU SEVER
coresp. voluntar

Consfătuirea viticultorilor 
din raion

In zilele trecute, a avut loc în comuna 
Ighiu consfătuirea raională a fruntașilor în 
viticultură.

La această consfătuire au participat pre
ședinți și brigadieri din gospodăriile colec
tive, ingineri, tehnicieni și muncitori frun
tași din gospodăria agricolă de stat șl ță
rani muncitori cu gospodării individuale 
fruntași în viticultură.

In cadrul consfătuirii au fost prezentate 
două referate, privitor la lucrările de între
ținere în vii și combaterea bolilor la vița 
de vie.

Cu această ocazie, inginerul șef al gos
podăriei agricole de stat Galda de Jos, a 
arătat în referatul său cum s-a muncit în 
gospodărie și lucrările efectuate în vii și în 
vinificație, precum și rezultatele obținute. 
Vorbind despre calitatea superioară a vinu
lui, el a arătat că aceasta se datorește cu
legerii strugurilor pe sorturi și a respectă
rii regulilor minime viticole.

In al doilea referat prezentat de tovară
șul Dad Aurel, șeful stațiunii de averti
zare viticolă din comuna Ighiu, a vorbit 
despre bolile ce se ivesc la vița de vie și 
modul de combatere a lor. Vorbitorul a scos 
în evidență pagubele mari ce sînt cauzate 
de aceste boli (mana și făinarea) precum 
șl măsurile eficace ce trebuie luate pentru 
combaterea lor.

In încheiere a arătat că, făcînd la timp 
lucrările de întreținere la vie prevăzute în 
regulile minime agrotehnice viticole și a 
respectării îndrumărilor stațiunilor de a- 
vertizare, se va reuși să se combată cu suc
ces dăunătorii la vița de vie, obținînd re
colte îmbelșugate de struguri.

Pe marginea referatelor prezentate, to
varășul Pascu, președintele gospodăriei co
lective din Benic, a arătat că în anul tre
cut gospodăria a întîmpinat greutăți la în
treținerea viilor, deoarece cooperativa nu a 
adus la timp sulfatul de cupru necesar. De 
asemenea ajutorul tehnicienilor de Ia raion 
nu a fost dat gospodăriei în suficientă mă
sură.

In legătură cu referatele prezentate, au 
mai luat cuvîntul tovarășii Miclea Nicolae, 
Dospoli Gheza din Vințul de Jos, Balea 
Traian din Cricău și alții.

Cu această ocazie au fost premiați 
o însemnată cantitate de sulfat 

cu
de

cupru 10 țărani muncitori 
dării individuale fruntași în 

cu gospo- 
viticultură

din comunele Ighiu și Cricău, iar la un nu
măr însemnat s-au înmînat drapele de frun
tași.

La concluzii tovarășul Mărgineanu loan, 
prim secretar al Comitetului raional de 
partid, a scos în evidență importanța con
sfătuirii și a indicat măsurile ce trebuiesc 
luate pentru dezvoltarea sectorului viticol 
în raion. De asemenea a recomandat pro
ducătorilor să aplice regulile agrotehnice 
viticole în lupta pentru obținerea de recol
te sporite la struguri pentru îmbunătățire- 
condițiilor de viață ale oamenilor muncii.

Acțiune demnă de urmat
Grija pentru îmbunătățirea condițiilor de 

trai și de muncă ale oamenilor muncii, 
este una din preocupările permanente ale 
organizațiilor de bază și a sfatului popu
la-- din comuna Vințul de Jos.

Mobilizați de către organizațiile de bază 
din comună și sate și de către comitetul 
executiv al sfatului popular, un număr de 
peste 80 de țărani muncitori, în frunte cu 
membrii de partid și deputății comunali, au 
participat în ziua de 4 martie a.c. la acțiu
nea patriotică de reparare a podului peste 
Mureș, care face legătura dintre Vinț-cen- 
țru și satul Vurpăr, precum și a unei tre
ceri peste Valea Vurpărului.

Numai în această zi s-au efectuat peste 
300 ore muncă voluntară, realizîndu-se în
semnate economii. Cu această ocazie s-au 
exidențiat tovarășii Paștiu Nicolae, Albu I., 
deputata Jigăreanu, Bota I. și alții.

GOIA FLORICA 
coresp. voluntară



VIAȚA DE PARTID

Să fie aplicat cu strictețe principiul conducerii 
colective

Colectările de produse agricole în comuna Stremț 
trebuie intensificate

Organizația de bază de la S.M.T. Alba 
a înregistrat unele succese în ce privește 
aplicarea principiului conducerii colective. 
Pentru asigurarea dezbaterii în comun a 
celor mai importante probleme și îndeosebi 
a celor de producție, precum și pentru înde- 
șlinirea în cele mai bune condițiuni a sar
cinilor trasate de partid și guvern, organi
zația de bază și-a format un activ lărgit 
din membrii de partid și fruntași ai întrecerii 
socialiste. Ținîndu-șe seamă de propunerile 
făcute de către membrii de partid și de ac
tivul lărgit, planul de muncă 'al organiza
ției de bază pe trimestrul I al anului T954 
a fost mult îmbunătățit, cuprinzînd ca obiec
tive principale: întărirea vieții de partid, 
intensificarea muncii politice în vederea ter
minării la timp a reparațiilor pentru cam
pania de primăvară, lupta pentru îmbună
tățirea condițiilor de muncă ale muncitori
lor etc.

Recent, organizația de bază a ținut o a- 
dunăre lărgită în care a dezbătut problema 
"reparării uneltelor agricole pentru campa
nia agricolă de primăvară. Criticînd lipsu
rile existente în activitatea organizației de 

’bază și a conducerii S.M.T., comuniștii au 
făcut totodată prețioase propuneri, pe baza 
•cărora s-au luat hotărîri menite de a duce 
la îmbunătățirea muncii.

Mai mulți comuniști au primit sarcini 
•concrete legate de realizarea în termenul ce) 
mai scurt a reparării uneltelor agricole. 
Pînă în prezent planul a fost realizat în 
proporție de 95 la sută. Ca rezultat al mun
cii duse de comuniștii care au primit sarci
ni în această privință, numeroși muncitori 
desfășurînd larg întrecerea socialistă, au 
■obținut însemnate rezultate. Așa, de pildă, 
-echipa tovarășului Rusu Gh., candidat de 
partid, s-a situat ca echipă fruntașă pe 

^stațiune. Fruntași în munca de reparare a 
uneltelor agricole sînt și tovarășii Marcu 
Simion, Groza I., Țăranu Alexandru, Co
vaci Ladislau etc.

O atenție deosebită acordă organizația de 
ibază ridicării calificării profesionale a mun
citorilor. Astfel, majoritatea lor au frec
ventat cu regularitate cursul de pregătire 
■profesională care a funcționat în cadrul 
-.stațiunii în timpul iernii.

Cu toate aceste rezultate bune obținute 
3 a S.M.T. Alba, totuși mai sînt serioase 
lipsuri în ce privește, aplicarea principiului 
conducerii colective de către organizația de 

«bază.
Se știe că convocarea regulată a adună

rilor organizației de bază constituie o con
diție necesară a participării active a mem- 

Ibrilor de partid la conducere. Biroul orga
nizației de bază însă, a convocat în decurs 
de 2 luni abia o singură adunare a organi

Anul trecut, colectivul de muncitori, teh
nicieni, ingineri și funcționari de la între
prinderea Zlatna, desfășurînd larg întrece
rea socialistă și .aplicînd metodele înaintate 
de muncă, și-au îndeplinit sarcinile de plan 
cu o lună înainte de termen.

Odată cu începutul noului an, în fața co
lectivului de muncă al întreprinderii Zlat- 

;m s-au pus sarcini noi și mărețe, la a că- 
rw îndeplinire trebuie mobilizate toate for
țele existente în întreprindere, trebuie folo
site la maximum rezervele interne —■ deoa
rece ele constituie o pîrghie importantă, în 
ereșterea continuă a producției.

In primele două luni ale acestui an, între, 
prinderea Zlatna și-a îndeplinit sarcinile 
globale de plan, reușind chiar să le depă
șească, (pe ianuarie cu 6 la sută, iar pe fe- 
biuarie cu 1,9 la sută).

Trebuie spus însă că rezultatele puteau 
fi mult mai frumoase, dacă activitatea pentru 
descoperirea și folosirea la maximum a re
zervelor interne existente în întreprindere 
ar fi fost ridicată la treapta importantă pe 
care de fapt ea trebuie să fie.

Una dintre importantele rezerve interne, 
este buna organizare ,a locului de muncă. 
Din păcate însă, la întreprinderea Zlatna 
acest lucru, în multe cazuri, lipsește cu de- 
săvîrșire. La secțiile Nr. 1 și 2, pre
cum și la sectoarele acestora, se poa
te constata o completă dezordine. In 
jurul acestor locuri de muncă stau arun- 

zației, ceea ce este nepermis, deoarece acest 
lucru știrbește drepturile pe care le au co-, 
muniiștii, slăbește controlul lor asupra ac
tivității biroului organizației, subminează 
principiul conducerii colective.

Nu întotdeauna adunările organizației de 
bază sînt pregătite temeinic, ele nu sînt 6 
întruchipare vie a conducerii colective, din 
care cauză nu se asigură ca dezbaterile a- 
supra unor prohleme să fie mai vii, iar ho- 
tărîrile luate să fie concrete și privitoare la 
aspectele esențiale ale problemei.

Biroul organizației de bază, în frunte cu 
secretarul, tovarășul Faur Gh., neglijează 
uneori ținerea ședințelor de birou. O încăl
care a principiului muncii colective o cons
tituie participarea formală a unor membrii 
ai biroului la ședințele de birou, așa cum 
este cazul tovarășului Topîrceanu I. care, 
pe lîngă faptul că nu participă activ la dez
baterea problemelor, nici nu efectuează un 
control temeinic asupra felului cum mun
cesc membrii de partid. Ca o lipsă ce se mai 
manifestă în activitatea tov. Topîrceanu 
este și faptul că nu participă cu 
regularitate la învățămîntul de partid.

Biroul organizației de bază are lipsuri și 
în ce privește agitația politică de masă. Tov. 
Faur nu instruiește cu regularitate agita
torii și nici nu-i controlează permanent a- 
supra felului cum își desfășoară activitatea.

In cadrul organizației de bază critica și 
autocritica se folosește uneori în mod for
mal, din care cauză nu au fost lichidate 
încă o serie de lipsuri ce există în activi
tatea conducerii stațiunii. Așa se explică 
faptul că tovarășul Cîmpeanu Aurel, direc
torul stațiunii, folosește metode de coman
dă în muncă și nu are o preocupare mai 
mare în ce privește asigurarea de condiții 
mai bune de muncă pentru muncitori. La 
dormitorul muncitorilor mai există deficien
țe în ce privește curățenia.

Organizația de bază n-a îndrumat con
ducerea întreprinderii și organizația sindi
cală pentru descoperirea și folosirea rezer
velor interne, deși posibilități există.

Ținînd seamă de toate aceste lipsuri, or
ganizația de bază are datoria de a lupta 
cu hotărîre pentru lichidarea lor, prin îm
bunătățirea muncii cu activul lărgit și an
trenarea acestuia la dezbaterea și rezolva
rea problemelor.

Convocarea cu regularitate a adunărilor 
organizației de bază, pregătirea temeinică 
a acestora în așa fel ca ele să constitue cu 
adevărat o tribună pentru criticarea 
curajoasă și ascuțită a lipsurilor, un mijloc 
pentru rezolvarea problemelor politice și e- 
conomice, va întări caracterul colectiv al 
conducerii de partid, iar conducerea va de
veni tot mai concretă și va avea rezultate 
bune.

Să folosim la maximum rezervele interne 
din întreprinderi

date, fără niciun spirit gospodăresc, unelte 
care, cu mici reparații, ar putea fi folosite. 
In ce privește întreținerea liniilor de vago- 
nete și a vagonetelor, lasă de asemenea de 
dorit. Sînt dese cazurile cînd vagonetele 
deraiază, și se pierd ore întregi pînă se re
dau circulației, cum se întîmplă destul de 
des la secția Nr. 1. Apoi întreaga curte a 
întreprinderii este o adevărată magazie de 
tot felul de adunături, cu, și fără rost, care 
îngreunează în mare măsură buna desfășu
rare a muncii. Peste toate aceste lipsuri, 
atî: conducerea întreprinderii, comitetul sin
dical, cît și organizația de bază au trecut 
cu multă ușurință. Această problemă atiît 
de arzătoare n-a fost dezbătută temeinic în 
cadrul consfătuirilor de producție, pe motiv 
că... ea n-ar fi o rezervă internă.

Un grav dezinteres se manifestă apoi și 
în ce privește introducerea micii mecani
zări. Cu toate că încă de anul trecut con
ducerea întreprinderii s-a angajat de a me- 
caniza o serie de munci manuale de la sec
ția Nr. 1 și 2, ele nici în prezent nu au fost 
terminate. Acest lucru face mari greutăți 
în producție. La secția Nr. 1, de pildă, în
cărcarea se face manual, în condiții destul 
de grele, în timp ce o macara stă nefolo
sită. Aceeași situație este și la secția Nr. 2

Grăbindu-se să răspundă grijii și ajutoru
lui primit din partea statului, mulți țărani 
muncitori au răspuns cu cinste înaltei înda
toriri patriotice, predîndu-și din vreme co
tele. Așa sînt, de pildă, țăranii muncitori 
din comuna Teiuș, unde cotele de grîu au 
fost predate în procentaj de 104 la sută, 
porumb 100 la sută și cartofi 95 la 
sută, ceea ce face ca, comuna Teiuș să se 
situeze printre comunele fruntașe la preda
rea cotelor.

Sînt însă comune în raionul nostru în care 
anul trecut deși s-au obținut recolte îmbel
șugate de cereale, ele sînt mult rămase în u- 
rmă în ceea ce privește realizarea planului la 
colectări. Printre acestea se numără și co
muna Stremț.

Una din cauzele principale care a contri
buit la nerealizarea planului de colectări1 al 
comunei Stremț, este dezinteresul șî fipsa 
de răspundere a sfatului popular, care nu 
a acordat importanța cuvenită problemei 
colectărilor, considerînd „chipurile", că a- 
ceasta ar fi numai sarcina colectorilor. Ne
realizarea planului la colectări se datoreșteși 
organizațiilor de bază, atît din comuna 
Stremț, cît și din satele Geoagiul de Sus și 
Gicmal, care au desfășurat o slabă muncă 
politică.

La Stremț comitetul executiv nu a îndru
mat concret comisiunea permanentă și nu 
a cerut colectorului Breazu loan să infor
meze comitetul executiv despre felul cum 
se desfășoară colectările. Datorită lipsei de 
control, colectorul Breazu loan lucrează 
după bunul său plac, nu are evidența res- 
tanțierilor și nu respectă planul de muncă

Alegerea organului de conducere — 
eveniment important în viața organizației U. T. M.

In ziua de 4 martie 1954 la școala teh
nică de mecanizare a agriculturii din Alba- 
Iulia a avut loc alegerea noului organ de 
conducere al organizației U.T.M.

Darea de seamă prezentată de vechiul 
comitet a arătat că sub îndrumarea perma
nentă a organizației de bază P.M.R. organi
zația U.T.M. s-a întărit și a crescut mult iar în 
procesul instructiv-educativ tinerii obțin re
zultate tot mai mari.

Cei 14 U.T.M.-iști care au luat cuvîntul 
la discuții, au scos în evidență realizările 
obținute și au criticat cu curaj lipsurile care 
se mai manifestă în activitatea comitetului 
organizației de bază în frunte cu tov. Croi
eli loan secretar, care nu a acordat su
ficientă atenție educației comuniste a tine
retului. Tovarășii Gîlceavă Emil, Al- 
boiu loan și Purda Nicolae în cuvîntul 
lor au criticat slaba activitate culturală și 
sportivă. Complexul G.M.A. nu a fost pri
vit ca o parte integrantă a educației comu
niste a tineretului de către vechiul comitet. 
Aceasta se explică prin numărul mic de 
purtători ai insignei G.M.A. în școală.

unde,, de asemenea, prin introducerea micii 
mecanizări la încărcare s-ar putea reduce 
mult timpul de executare a acestei operații.

Dacă au existat și există asemenea lip
suri în descoperirea și folosirea rezervelor 
interne ale întreprinderii, apoi o vină prin
cipală o are biroul organizației de bază în 
frunte cu tovarășul Radu Gheorghe, secre
tarul organizației de bază. Deși în cadrul 
unei adunări s-a analizat felul cum se preo
cupă conducerea .administrativă de proble
mele producției și s-au luat hotărîri, totuși 
n-a existat o preocupare ca aceste hotărîri 
să fie traduse în fapt. De asemenea în ca
drul adunării n-a fost trasă la răspundere 
cu toată seriozitatea conducerea întreprin
derii și personal tovarășul Csiki, director, 
per.'trucă introducerea micii mecanizări 
la unele secții, nici pînă acum nu s-a 
terminat, iar in cadrul colectivului de con
ducere se manifestă tendințe de cocoloșire 
a lipsurilor și de familiarism.

Trebuie arătat că nici munca sindicală nu 
se desfășoară la nivelul sarcinilor. Tovară
șul Birăuț, președintele comitetului sindi
cal, se mulțumește să lucreze de unul sin
gur, iar atunci cînd merge în secții și i se 
face Cunoscut de muncitori o serie de greu- 
tăț: și lipsuri, nu caută să le rezolve împre

zilnic. Mai mult, colectorul Breazu este 
îngăduitor, în ceea ce privește preda
rea cotelor, cu unii cetățeni ca Bota 
Vasile, Tecșa Simion din Geoagiul de Sus 
și alții, de la care consumă mîncare și 
băutură.

Comitetul executiv al sfatului popular din 
comuna Stremț dă apoi dovadă de lipsă de 
răspundere asupra felului cum sînt respec
tate legile statului nostru. Așa se explică 
de ce față de unii chiaburi ca : F.leșer Teo
dor. care mai are de predat peste 3.000 kg. 
cereale și Avram Șofron care trebuie să mai 
predea peste 1.800 kg. produse, nu s-a luat 
nici o măsură. Apoi trebuie arătat și faptul 
că în registrele de impunere a cotelor, refe
renta agricolă Foia Natalia, n-a făcut des
cărcările cuvenite, ceea ce contribuie la ne
cunoașterea reală a situației colectărilor.

Lipsurile ce dăinue la Stremț și în alte 
comune în problema colectărilor se datoresc 
și faptului că organul C.S.C.P.A. raional, 
numai în ultimele zile a început să desfă
șoare o muncă de îndrumare și control mai 
eficace.

Pentru a face să crească ritmul colectă
rilor în comuna Stremț și celelalte comu
ne și sate din raionul nostru, organizațiile 
de. bază trebuie să ducă o intensă mun
că de lămurire în rîndul țăranilor mun
citori, folosind pentru aceasta pe mem
bri de partid, agitatorii, deputății și 
țăranii fruntași la predarea cotelor.

Sfaturile populare vor trebui să desfă
șoare o permanentă muncă de teren, tră- 
gînd la răspundere pe cei ce împiedică în
deplinirea planului la colectări.

Pentru lipsurile existente în munca orga
nizației U.T.M. din școală se face vinovat 
și Comitetul raional U.T.M. care, nu a exer
citat în mod organizat controlul și ajuto
rul necesar asupra activității comitetului or
ganizației de bază din școală. Au fost cri
ticați cu asprime tovarășii Filus Mihai, 
prim secretar și Nadiu loan, secretar al 
Comitetului raional U.T.M. care nu s-au 
preocupat în suficientă măsură de educa
ția comunistă a tineretului din școală.

In baza lipsurilor constatate, adunarea a 
elaborat un proiect de măsuri în care s-au 
prevăzut o serie de sarcini concrete pentru 
îmbunătățirea muncii în școală.

Noul comitet U.T.M. pe școală are da- 
toiia să introducă în munca sa o conducere 
cit mai concretă a birourilor pe an ; sa â- 
corde o atenție deosebită muncii practice șl 
în mod special să ia măsuri pentru îmbunătă
țirea muncii de educare comunistă a tine
retului.

IONIȚĂ ALMAȘAN
Șeful secției de școli medii și pionieri

al raionului U.T.M. Alba

ună cu conducerea. Ceea ce explică acest 
lucru este însuși situația antidoturilor, care 
de luni de zile nu se mai servește celor în 
drept. De asemenea în ce privește întrece
rea socialistă, extinderea metodelor înain
tate de muncă, descoperirea și folosirea re
zervelor interne, precum și în problema îm
bunătățirii condițiilor de muncă și de trai 
ale colectivului, comitetul sindical desfă
șoară o slabă activitate.

Munca politică de mase are o mare în
semnătate în formarea unei atitudini noi, 
socialiste, față de muncă. De aceea, orga
nizația de bază de la întreprinderea Zlatna 
are datoria de a o întări continuu prin toa
te mijloacele, ca într-adevăr, .avînd în frun
te pe comuniști, întregul colectiv de mun
că să-și pună toată priceperea în scopul 
cor.tinuiei măriri a producției.

Posibilitățile de care dispune întreprin
derea Zlatna sînt suficiente pentru a fi li
chidate toate lipsurile ce se manifestă în 
descoperirea și folosirea rezervelor interne. 
Trebuie însă ca conducerea .administrativă,' 
sub îndrumarea și controlul organizației de 
bază să lupte cu mai multă hotărîre pentru 
crearea de condiții necesare descoperirii și 
folosirii rezervelor interne, în vederea spo
ririi producției. Avînd aceste condiții crea
te, colectivul de muncă de aici va putea să 
desfășoare cu și mai mult avînt lupta pen
tru îndeplinirea ritmică a planului de pro
ducție. ' (



Poporul romîn .a primit cu adine interes 
declarația lui V.M. Molotovț, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S.: „Cu privire 
la rezultatele Conferinței de la Berlin", pu
blicată î.n presa de ieri.

Important document a! politicii externe 
a guvernului sovietic, Declarația lui V. M. 
Molotov face o analiză amplă a evoluției 
situației internaționale în cei 5 ani care s-au 
scurs de la precedenta conferință a miniș
trilor de afaceri externe ai celor 4 puteri, 
definește cu precizie factorii care au deter
minat schimbările survenite în viața inter
națională, reliefează clar tendințele existen
te ipe arena mondială. Pătrunzînd adînc în 
miezul problemelor discutate la recenta 
conferință de la Berlin, Declarația ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S. înarmează 
opinia publică cu cunoașterea profundă și 
înțelegerea justă a acestor probleme, lă
murește pe deplin esența poziției adoptate 
la Conferință de cele 3 puteri occidentale 
pe deoparte și de Uniunea Sovietică pe de 
altă parte.

Documentul dă tuturor oamenilor posi
bilitatea să înțeleagă profunda justețe a 
politicii U.R.S.S., caracterul constructiv al 
propunerilor sale, spulberă încercările pe 
care le fac cercurile reacționare din .apus 
de a răstălmăci și denatura sensul lucrări
lor Conferinței de la Berlin spre a înșela 
popoarele.

Desfășurarea lucrărilor Conferinței de la 
Berlin a scos cu putere la iveală existența 
celor două tendințe care se manifestă de 
mulți ani pe arena mondială : tendința cer
cul ilor guvernante din S.U.A. șî din țările 
blocului anglo-american adepte ale politicii 
„de pe poziții de forță", oglindind de f.apt 
pretențiile S.U.A. spre cucerirea dominației 
mondiale — și poziția U.R.S.S., exprimată 
în politica îndreptată spre micșorarea con
tinuă a încordării internaționale, spre întă
rirea păcii și colaborării între popoare.

In fond „politica forței" reflectă nu forța, 
ci slăbiciunea crescîndă a S.U.A. și a între
gului lagăr imperialist, măcinat de contra
dicțiile de nelecuit ale crizei generale a 
capitalismului, suferind o înfrîngere după 
alta și trăind sub .amenințarea unei crize, 
economice catastrofale.

Expresii ale politicii „de forță" promo
vate de Statele Unite sînt cursa înarmări
lor care a atins proporții fără precedent în 
țările blocului atlantic, crearea de baze mi
litare pe teritorii străine, încercările inutile 
de intimidare cu bombe atomice, măsurile 
de discriminare în comerțul internațional 
aplicate de S.U.A., semnarea tratatului pri
vitor la constituirea așa numitei „comuni
tăți defensive europene".

Această politică „de forță" n-a dat rezul
tate pozitive nici în domeniul politic sau 
economic, nici în domeniul militar. In Co
reea de pildă, în loc de a dobîndi o victo
rie militară, așa cum sperau, Statele Unite 
s-au ales cu prestigiul militar și cu autori
tatea morală compromise.

Deosebit de convingător se vădește eșe
cul politicii „de pe poziții de forță" aplicată 
cu încăpățînare împotriva Republicii Popu
lare Chineze — marele stat democratic a 
cărui creare și întărire schimbă radical si
tuația în întreaga Asie și este de cea mai 
mare însemnătate pentru întreaga dezvol
tare internațională.

Politica „de pe poziții de forță" s-a dove
dit falimentară pentrucă, în ultimă analiză 
ea slujește pregătirii unui nou război și ca 
atare nu se poate bizui pe un sprijin trai
nic din partea popoarelor.

Cu totul opus este caracterul politicii 
externe a Uniunii Sovietice. Aceasta este 
o politică ce urmărește cu consecvență a- 
părarea și consolidarea păcii, ea corespun
de intereselor colaborării prietenești între 
popoare și slujește cauzei unirii forțelor iu
bitoare de pace ale tuturor popoarelor.

In timp ce aplicarea politicii „de pe po
ziții de forță" a dus la agravarea încordă
rii internaționale, politica U.R.S.S. și a în
tregului lagăr democrat a slujit și slujește 
cauzei micșorării acestei încordări, cauzei 
păcii. Cele două atitudini politice s-au ma
nifestat cu putere și cu prilejul Conferin
ței de la Berlin.

După cum se știe, Conferința de la Ber
lin a acordat cea mai mare atenție proble
mei germane, principala problemă dintre 
cele rămase nerezolvate după terminarea 
războiului. Popoarele cer ca problema ger-

Pentru micșorarea încordării 
în relațiile internaționale

în 
și în conformitate cu inte- 
ale unei Germanii demo-

că puterile occidentale nu 
de aceste interese ale păcii, ci de 
n-au nimic comun cu aceste in-

occidentale își sprijină politica

mană să fie rezolvată ținîndu-se seama de 
interesele asigurării păcii și securității 
Europa, precum 
resele naționale 
erate.

Faptele arată 
țin seama 
țeluri care 
terese.

Puterile
lor în problema germană pe tratatele de la 
Paris și Bonn, care au în vedere refacerea 
militarismului agresiv german sub parava
nul așa-zisei „comunități defensive europe
ne". Se pune întrebarea : Ce fel de „comu
nitate defensivă" poate fi o coaliție mili
tară a unui grup de state avînd în centrul 
ei Wehrmachtul reînviat, și care este îndrep
tată împotriva unui alt grup de state ? 
Cum poate fi numită „europeană" această 
coaliție și armata plănuită să se înjghebeze 
în cadrul ei, cînd ea urmează să înglobeze 
doar 6 state europene, în timp ce patru 
cincimi din statele Europei nu fac parte 
din ea ? Această „comunitate" nu este nici 
„defensivă" nici „europeană”. Ea are un 
scop bine determinat: de a contribui la re
facerea armatei vestgermane (Wehrmach
tul), obiectiv principal în planurile cercuri
lor agresive de pregătire a unui nou război 
mondial.

Este semnificativ că, deși nu-și includ 
trupele în „armata europeană", Statele U- 
nite și Anglia vor să fie adevărații stăprni 
în această combinație. Aceasta oglindește 
limpede dorința cercurilor guvernante ; 
ricane ca războiul plănuit să fie dus cu 
nile altora — ale „europenilor".

Este clar că după crearea „armatei 
ropene", Franța ar fi singura dintre 
cinci mari puteri care s-ar vedea lipsită de 
o armată națională proprie, trupele ei a- 
flîndu-se înglobate în coaliția amintită, în 
care situația dominantă ar reveni Wehr- 

•machtului vestgerman. Masele populare, tot 
mai multe personalități politice din Franța 
consideră că o asemenea situație este in
compatibilă cu demnitatea și cu interesele 
naționale ale Franței. Cu toate acestea de
legația franceză la Conferința de la Ber
lin, în frunte cu Bidault, s-a erijat în prin
cipalul, 
fensive 
francez 
susțin 
Berlin în numele intereselor Franței.

După cum a arătat desfășurarea lucră
rilor Conferinței, miniștrii de externe ai 
S.U.A., Angliei și Franței n-au fost intere
sați cîtuși de puțin în rezolvarea efectivă 
a problemei germane și nici măcar în re
zolvarea unei singure probleme practice de 
însemnătate pentru poporul german. Toate 
eforturile lor au urmărit în fapt un singur 
lucru: să netezească drumul pentru crea
rea „armatei europene", pentru reînvierea, 
militarismului în Germania occidentala.

Cu totul alta este poziția U.R.S.S. în pro
blema germană. Ea pornește dela ideea că 
sarcinile asigurării păcii impun în primul 
rînd să nu se admită reînvierea militaris
mului german. Propunerile U.R.S.S. în pro
blema germană, avînd drept scop unificarea 
națională a Germaniei, dezvoltarea ei ul
terioară pe baze pașnice și democratice, 
exclud cu desăvîrșire posibilitatea creării 
unei situații în care Germania să poată de
veni din nou un focar primejdios de agre
siune în Europa.

In lumina atitudinii adoptate în proble- 
germană de cele trei puteri occidentale 

de o parte și de Uniunea Sovietică pe 
altă parte, rezolvarea problemei germa- 
se reduce la o singură chestiune de

ame-
mîi-

eu- 
cele

avocat al așa-zisei „comunități de- 
europene". Din mijlocul poporului 
se ridică tot mai multe critici care 

că această delegație n-a venit la

ma
pe 
de 
ne
bază. Așa cum arată Declarația lui V. M. 
Molotov „rezolvarea problemei germane se 
rezumă în prezent la o singură problemă 
esențială : a reface sau a nu refalce milita
rismul german". Ori tocmai în această pro
blemă esențială se află fondul divergențe
lor de păreri dintre Uniunea Sovietica și 
cele trei puteri occidentale. Este clar că 
„dacă guvernele Franței, Angliei și S.IT.A. 
ar fi fost de acord, ca și guvernul Uniunii 
Sovietice, că reînvierea militarismului ger

a

„Tratatul

istorică are 
genera! euro- 
securității co- 
general euro-

man este inadmisibilă, rezolvarea celorlalte 
probleme litigioase ar fi fost ușurată în 
mare măsură".

O însemnătate cu adevărat 
proiectul sovietic de tratat 
pean cu privire la asigurarea 
lective în Europa.
pean" propus de delegația sovietică tinde 
la crearea unui sistem eficace de securitate 
colectivă în Europa în locul unor grupări 
militare de state europene opuse una alteia 
— așa cum încearcă să se creeze prin tra
tatele de la Bonn și Paris.

In cadrul sistemului propus de delegația 
sovietică pot participa nu numai unele sau 
altele dintre țările continentului european, 
ci toate statele Europei, indiferent de orîn- 
duirea lor socială. Uniunea Sovietică por
nește de la principiul că, în ciuda deosebirii 
dintre orînduirile sociale, toate popoarele 
europeție sînt interesate în menținerea și 
întărirea păcii. „Noi chemăm toate statele 
europene — arată Declarația lui V. M. 
Molotov — să renunțe la crearea de grupări 
militare, îndreptate una împotriva alteia... 
In loc de aceasta, noi propunem constituirea 
unui lagăr unic al tuturor statelor europene 
care tind spre asigurarea securității lor și 
spre întărirea păcii în Europa". In. cadrul 
acestui sistem de 
peana niciun stat, 
nu ar putea avea 
ver-an-itatea tuturor 
rantată. întreaga 
pătrunsă de grija
rității și păcii, de grija față de independen
ța popoarelor Europei!

Corespunzînd celor mai 
rații ale popoarelor, fiind 
rienței istorice de decenii,
colective a popoarelor Europei trezește sim
patia tuturor oamenilor iubitori de pace. Ea 
și-a croit și își croește drum spre inimile a 
țnilioane și milioane de oameni, care nu vor 
înceta să ceară traducerea ei în fapt. In 
țara noastră propunerea sovietică a stîrnit 
țel mai adînc interes și se bucură de spri
jinul deplin și entuziast al poporului romîn. 
In multe scrisori sosite la redacție se oglin
dește interesul și aprobarea oamenilor iu
bitori de pace de la noi față de aceste pro
puneri. Forța mobilizatoare a ideii securi
tății colective s-a arătat și continuă să 
crească în toate țările Europei. însăși revis
ta americană „Nation" recunoaște acest 
fapt. Referindu-se la „planul amplu și cura
jos al securității Europei, prezentat de 
V. M. Molotov și care a surprins pe mi
niștri occidentali", revista subliniază că a- 
cest plan „a fost repede respins de miniș
trii Dulles, Eden și Bidault... dar comenta
riile presei europene și declarațiile -unor 
personalități politice europene arată 
planul continuă a mai fi examinat".
Franța și în alte țări ale Europei, odată cu 
rezistența popoarelor împotriva planurilor 
de remilitarizare a Germaniei occidentale, 
ideea securității colective europene este în- 
tîrnpinată, cu interes și simpatie. In timp 
ce tratatele militariste pe care își pun sem
nătura unii miniștri occidentali nu se bu
cură de nic-iun sprijin, ideea securității co
lective este o forță imensă fiindcă are ade
ziunea popoarelor.

Primejdia

acord la Berlin,, 
a.c. La această: 

reprezentanții 
S.U.A. și R.P.

a
R.P.D.. 

altorsecuritate colectivă euro- 
oricît de puternic ar fi, 

o poziție dominantă. Su- 
participanților va fi ga- 

propunere sovietică este 
pentru asigurarea secu-

profunde aspi- 
concluzia expe- 
idpea securității

că
In

crescîndă a remilifarizării Ger-

maniei occidentale are urmări negative și 
asupra problemei austriace. La Berlin de
legația sovietică a propus introducerea 
două completări la tratatul cu Austria, care
să pună la adăpost această țarăde primejdia, 
anexării ei', pe calea unui nou Anschluss,, 
de către mi litariștii vestgermani. Puterile 
occidentale și guvernul austriac n-au vrut 
să țină cont de această necesitate. Actuala 
declarație a lui V. M. Molotov confirmă, 
că Uniunea Sovietică este gata să semneze, 
tratatul cu Austria, de îndată ce vor fi ac
ceptate cele două propuneri care corespund 
intereselor poporului austriac, intereselor, 
păcii și securității Europei.

Declarația lui V. M. Molotov relevă im
portanța discutării la Conferința de la Ber
lin a măsurilor privitoare la micșorarea în
cordării în relațiile internaționale. Acordul 
potrivit căruia guvernele celor patru pu
teri se angajează ,a contribui la rezolvarea 
problemei dezarmării sau cel puțin a redu-. 
cerii însemnate a înarmărilor, își are în
semnătatea lui, deoarece impune. anumne' 
obligații guvernelor celor patru state. El 
este îndreptat împotriva goanei. înarmărilor.

In lumea întreagă, cercurile largi ale' 
opiniei publice sînt preocupate de perspec
tivele conferinței de la Geneva, care, așa? 
cum s-a hotărît de comun 
va avea loc la 26 Aprilie 
conferință vor participa 
U.R.S.S., Franței, Angliei,
Chineze pentru reglementarea pașnică 
problemei coreene cu participarea 
Coreene, a Republicii Coreea și a 
state, precum și pentru restabilirea păcii în
Indochina -— de asemenea cu participarea: 
statelor interesate în aceasta chestiune. Ast
fel, R. P. Chineză va ocupa locul ce-i re
vine de drept la conferință alături de cele
lalte mari puteri. Acordul realizat în pri
vința necesității ținerii conferinței de la 
Geneva cu participarea tuturor celor cinci 
mari puteri are o importanță internațională: 
bine determinată.

Așa cum a arătat V.M. Molotov, rezultatele- 
Conferinței de la Berlin vor putea fi apre
ciate cum se cuvine abia după rezultatele 
conferinței de la Geneva.

Conferința de la Berlin, ale cărei rezul
tate continuă să se afle în centrul discu
țiilor opiniei publice, ca și apropiata Con
ferință de la Geneva, încheie perioada de 
pauză între conferințele marilor puteri, care 
s-a prelungit timp de 5 ani. Acest lucru- 
confirmă încă odată în fața lumii justețea 
punctului de vedere al forțelor iubitoare' de 
pace cu privire la posibilitatea și necesita
tea tratativelor ca mijloc important pentru 
rezolvarea problemelor internaționale liti
gioase. El arată din nou că măsurile în
treprinse de Uniunea Sovietică în vederea 
micșorării încordării internaționale și a în,, 
tăririi păcii nu rămîn fără rezultat.

Politica dusă de guvernul sovietic, așa; 
cum a arătat și conferința de la Berlin, gă
sește simpatia cea mai caldă și sprijinul 
cei mai hotărît în rîndul tuturor popoarelor. 
Această politică a contribuit și contribuie- 
la creșterea prestigiului și întărirea poziții
lor internaționale ale U.R.S.S. și ale între
gului lagăr democratic.

Poporul nostru și popoarele tuturor ță
rilor lagărului democratic știu că izvorul 
marii lor forțe stă în 
Sovietică promovează o 
deplin corespunzătoare 
securității în lume, o 
sprijinită tot mai -activ

(Din „Scînteia"

ȘTIRI SPORTIVE
zilei de 1 mai, se organizează 

competiție de masă, campiona-
In cinstea 

tradiționala 
tul R.P.R. de cross 
la care pot participa toți tinerii și vîrstni- 
cii, fie că sînt sau nu membrii ai colecti
velor sportive.

Etapa I-a pe colective și comune, se va des
fășura între 7-28 martie. In comune se orga
nizează de către colectivele sportive de pe 
lîngă căminele culturale, școli și de orga
nizațiile de bază U.T.M. iar în mediul urban 
de către oolectivele sportive sindicale, șco
lărești, etc.

faptul că Uniunea 
politică justă, pe 
intereselor păcii șî 

politică aprobata și 
de toate popoarele...
Nr. 2914)

I

nedoara, Brad și Alba-Iulia. Avînd echipele- 
bine pregătite, Școala Profesională „Metal" 

„Să Intîmpinăm 1 Mai" . Nr. 26 din Alba-Iulia’a reușit să cîștige cu 
echipa de fete 375,90 puncte din 440 posi
bile, iar echipa de băieți 318,32 puncte din 
440 posibile.

La campionatele republicane de tenis de 
masă de la Petroșani, etapa regională, e- 
chipa reprezentativă a raionului Alba, „Fla
mura Roșie", s-a clasat pe locul II pe re
giune, învingînd raioanele Petroșani și Hațeg.

La Petroșani, pe 
pionatul republican 
regională.

Participînd și
Alba, au reușit
uimează :

Fete : coborîre,
Băieți: fond, locul IV, coborîre locul IV.

★
Duminică, 7 martie 1953, s-a desfășurat 

în sala de gimnastică a Liceului de fete 
din Alba-Iulia, campionatul de gimnastică 
a! școlilor profesionale, etapa regiona'ă, la 
care au participat raioanele Petroșani, Hu-

Paring, a avut loc cam- 
școlar de schi, etapa

reprezentanții
să se claseze

locul I, slalom

raionului 
după cum

locul I.
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