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fJoate forțe te pentru succesut însămînțăritorPentru asigurarea 
securității colective în Europa Comună fruntașă la însămînțări

Zilele trecute ziarele .au publi
cat declarația guvernului R.P.R. cu 
privire la asigurarea securității 
colective în Europa. Acest docu
ment important al politicii noas
tre externe, relevă succesele obți
nute de forțele păcii în ultima vre
me în direcția destinderii încordă
rii internaționale, cu toate mane
vrele întreprinse de cercurile agre
sive din S.U.A., Anglia și Franța.

Reluarea discuțiilor și tratative
lor între reprezentanții celor pa
tru mari puteri după o întrerupe
re de cinci ani, a avut o înrîurire 
favorabilă în procesul de destin
dere a încordării internaționale. 
Un ^rezultat pozitiv al conferinței 
de la Berlin este acordul la care 
s-a ajuns de a se convoca la Ge
neva o conferință cu participarea 
reprezentanților U.R.S.S., S.U.A.,
Franței, Angliei, R. P. Chineze și 
a ailor state pentru reglementarea 
pașnică a problemei coreene și res
tabilirea păcii în Indochina.

Guvernul țării noastre vede în 
propunerea făcută de delegația so-, 
vietică la conferința de la Berlin, 
în legătură cu încheierea- unui tra
tat general european cu privire la 
securitatea colectivă în Europa, 
calea cea mai bună pentru îm
piedicarea unei agresiuni în Europa. 
Această propunere a pornit de la 
faptul că, deși există deosebiri în
tre orînduirile sociale ale țărilor 
Europei, toate popoarele sînt inte
resate în menținerea și întărirea 
păcii.

Principiile care stau la baza a- 
cestui tratat sînt pe depiin accep
tabile pentru orice stat indepen
dent. Ele pornesc de la ideea de 
egalitate a tuturor statelor partici
pante, de respect al suveranității 
lor naționale și nu îngăduie obține
rea depriveligii și poziții dominan
te ale unor state în dauna altora.

La conferința de la Berlin, pute
rile imperialiste S.U.A., Anglia și 
Franța, au determinat miniștrii a- 
facerilor externe occidentali să nu 
sprijine propunerea sovietică cu pri
vire la asigurarea securității în 
Europa și au perseverat pe calea 
divizării Europei și formării sub 
denumirea falșă de „comunitate 
defensivă europeană", a unei coa
liții agresive. Sub steagul aces
tei false coaliții agresive se 
organizează așa numita „armată 
europeană" al cărui miez îl for
mează militarismul german.

Oricît ar încerca cercurile agre
sive să convingă lumea, că datori
tă deosebirii de regimuri sociale,

Exemplu demn de urmat
Pionierii școlii nr. 2 din Alba- 

lulia au întreprins o acțiune pen
tru curățatul grădinii școlii, a po
milor de omizi, plantarea de noi 
pomi, etc. In această acțiune s-au 
evidențiat pionierii Mihalea Traian, 
Roșian Mircea, Maxim Lucian ș. a.

Organizația de pionieri din a- 
ceastă școală și-a întocmit un plan 

nu ar putea exista nici un fel de cola
borări între țările vest și est euro
pene, popoarele lumii nu sînt de 
acord cu aceasta. Popoarele vor ca 
în problema menținerii păcii, toate 
statele Europei . să formeze un 
singur lagăr.

Declarația guvernului Republicii 
Populare Romîne corespunde pe 
deplin intereselor poporului nostru 
iubitor de pace. Poporul nostru 
știe ce a însemnat împărțirea Eu
ropei în blocuri ostile, ce a însem
nat a da frîu liber militarismului 
german. El a suferit mari nenoro
ciri în cele două războaie mondia
le, fiind victima politicii de jaf și 
înrobire practicată de militarismul 
german și el nu mai vrea ca a- 
ceste nenorociri să se repete.

Politica externă a guvernului 
nostru este o politică de pace, o 
politică de colaborare cu toate sta
tele iubitoare de pace. Pentru po
porul romîn opera de înfăptuire a 
unei . vieți noi este indisolubil le
gată ■ de cauza apărării păcii. De 
aceea, guvernul nostru după cum 
accentuiază și declarația, este îm
potriva împărțirii lumii în blocuri 
ostile și a ațîțăriior războinice în 
care și-au pus speranța dușmanii 
libertății poporului romîn.

încheierea tratatului general eu
ropean de securitate colectivă ar 
însemna un pas pe cale'a rezolvării 
problemei germane, ar însemna 
slăbirea încordării internaționale.

Susținînd propunerea privitoare 
la încheierea unui tratat european 
de securitate colectivă, guvernul 
romîn înțelege să dezvolte relațiile de 
afaceri și schimburile culturale cu 
toate statele în scopul menținerii pă
cii și securității internaționale în 
conformitate cu principiile Chartei 
O.N.U. De aceea guvernul țării 
noastre cere cu insistență să se 
pună capăt situației anormale crea
tă de S.U.A. și alte guverne care 
împiedică admiterea Romîniei în 
Organizația Națiunilor Unite.

Alături de toți oamenii muncii 
din patria noastră, oamenii mun
cii din raionul nostru sprijină 
Declarația guvernului R.P.R. cu 
privire la asigurarea securității 
colective în Europa, care oglindeș
te năzuințele lor de pace. Ei 
își încordează și mai mult for
țele pentru a realiza noi succese pe 
frontul construirii socialismului, a- 
duiciîind astfel o contribuție tot mai 
însemnată la întărirea lagărului 
păcii, la realizarea de noi pași pe 
calea destinderii internaționale și 
a întăririi păcii în lumea întreagă.

concret de acțiune în vederea con
cursului „Tinerilor naturaliști și 
pomicultori". In acest scop s-au 
luat măsuri pentru amenajarea te
renurilor pentru cultivarea diferi
telor legume pe care pionierii le 
vor îngriji după metodele sovietice.

N. PREJA 
coresp. voluntar

Pentru buna desfășurare a cam
paniei agricole de primăvară •— 
etapă deosebit de importantă în 
lupta pentru sporirea producției a- 
gricole — comitetul executiv al 
sfatului popular din comuna Vin- 
țul de Jos, sprijinit îndeaproape de 
organizația de bază, a luat din 
timp o serie de măsuri organiza
torice ca : înființarea la timp a 
centrelor de•reparat unelte, și de 
selecționarea semințelor.

Datorită acestor măsuri, unelte
le agricole au fost la timp repa
rate, iar semințele au fost selecțio-

Colectiviștii din Oiejdea
Membrii tinerei gospodării colec

tive „Petofi Șândor" din Oiejdea 
au pornit cu multă însuflețire la 
muncile agricole de primăvară, ho- 
tărîți să răspundă prin fapte ini
țiativei colectiviștilor din Cistei. 
Primul lor gînd a fost să are te
renul, deoarece în toamnă, cînd nu 
erau în gospodăria colectivă n-au 
făcut arătură adîncă. Astfel, cu a- 
jutorui S.M.T.-ului ei au arat pă- 
mîntul la 18—20 cin. adîncime, fa

Mai mulți țărani muncitori
din Ighiu, imbrăcați în haine
de sărbătoare! ieșiseră pe stră-
zi, discutînd în grupuri fel
de fel de probleme legate
de muncile agricole, de mersul
timpului și de altele.

— Știți că după masă avem o
adunare la cămin — se adresă to
varășa Szabo Aurelia, bibliotecara 
satului — către un grup de țărani.

— D,a, tovarășă, știm. încă de- 
cuseară ne-au spus și agitatorii șl 
vom veni cu dragă inimă — răs
punse un țăran mustăcios și cu 
obrajii roșii ca bujorii.

Pe la orele 16, pe poarta căminu
lui intrau grupuri de țărani munci
tori cu gospodării individuale 
și întovărășiți. Oamenii se adunasieră 
la cămin pentru a sta de vorbă cu 
tehnicianul agricol Dîad Aurel.

— ... și cum vă spuneam, semă
natul porumbului și a cartofului în 
cuiburi dispuse în pătrat consti
tuie una din metodele de lucra
re a pămîntului,' care duce nemij
locit la sporirea producției la hec
tar —- se adresă tehnicianul țăra
nilor muncitori. 

Ajutor frățesc oamenilor muncii de pe ogoare

Răspunzînd chemării1 partidului, 
tot mai mulți muncitori din indus
trie își manifestă dorința de a lu
cră în agricultură.

In clișeu : Un grup de muncitori 
de la I.C.C.F.H. Alba-Iulia, care 
au cerut să muncească în agricul
tură.-

nate și tratate, făcîndu-se și probe 
de germinație.

Desfășurînd cu avînt întrecerea 
patriotică între sate și sectoare, și 
folosind din plin timpul favorabil, 
țăranii muncitori din Vințul de 
Jos, au terminat pînă la 27 
martie însămînțările din epoca 
a I-a, la orz, ovăz, grîul de pri
măvară, cartofii de vară etc., situ- 
îndu-se printre comunele fruntașe 
pe raion la însămînțări.

In executarea acestor lucrări, po
trivit regulilor agrotehnice, au 
constituit exemplu țăranii munci
tori Galben Avram, Vlad Petru etc.

muncesc cu avînt sporit
cînd în același timp și grăpatul. 
De asemeni semănatul l-au făcut 
cu mașina, iar semințele au fost 
condiționate și tratate după sfatu
rile tehnicienilor.

Folosind fiecare clipă prielnică, 
colectiviștii au terminat în între
gime însămînțările la grîu de pri
măvară, orz, ovăz, floarea-soare- 
lui și* sfecla de zahăr. Acum ei lu
crează la pregătirea terenului pentru 
semănatul culturilor din epoca H-a,

De vorbă la căminul cultural
Cîteva planșe colorate ilus- 

trînd diferite culturi, cum ar Ti po
rumbul, cartoful și altele treceau 
din mînă în mînă printre țăranii 
aflați în sală.

—- Priviți planșele cu atenție, to
varăși — spuse tehnicianul — ele 
vă ajută să cunoașteți diferite as
pecte ale culturilor. Uitați-vă la 
planșa cu porumbul, vedeți că sînt 
două fotografii care înfățișează 
două aspecte deosebite, una, un 
cîmp semănat în pătrat și cealaltă, 
un cîmp semănat obișnuit, vedeți 
ce deosebire mare există între a- 
ceste două ?

Cîțiva țărani aprobă satisfă- 
cuți. După ce tehnicianul a 
explicat felul cum. trebuie' să se 
pregătească solul, cum trebuie a- 
leasă sămînța și executat semănatul, 
mai mulți țărani au luat cuvîntul.

— Eu m-am convins pe propria 
mea experiență că metoda semă
natului în cuiburi orînduite în pă
trat duce la recolte mari —- spuse 
țăranul muncitor întovărășit Da
vid Ioan — un bătrînel cu tîmplele 
albite.

Munca politică 
în campania de primăvară

In comuna Hăpria s-au luat în 
ultimul timp măsurile necesare 
pentru terminarea cu succes a 
muncilor din campania agricolă de 
primăvară. Organizația de bază 
din comună a prelucrat cu mem
brii de partid Hotărîrea partidului 
și guvernului cu privire la pregă
tirea și executarea la timp și în 
bunr condițiuni a lucrărilor agri
cole din primăvara aceasta. .După 
ce Hotărîrea a fost dezbătută te
meinic, s-a împărțit comuna pe 
sectoare și fiecărui agitator i-au 
fost trasate sarcini concrete. Hotă
rîrea s-a prelucrat și în cadrul 
căminului cultural. Gu acest pri
lej țăranii muncitori au hotărît să 
răspundă chemării la întrecerea 
lansată de țăranii muncitori din 
ATihalț, astfel că mulți din ei au 
încheiat contracte de întrecere. De 
pildă, țăranii muncitori Roșu Ion, 
a provocat la întrecere pe Gligor 
Vasile, Sușman Ioan a provocat pe 
Contor Mihai și alții.

S-au arat și însămînțat pînă în pre
zent peste 170 ha. cu orz, ovăz, 
grîu de primăvară, etc.

— Am să . vă povestesc că doar 
nu-i mare lucru. Uite așa într-o 
seară citeam o carte desprs- un col
hoz. In ea se vorbea despre semăna
tul în pătrat al porumbului, la o dis
tanță de 70/70 cm. Am stat pe 
gînduri și mi-am zis : Am un te
ren de 42 ari care să-l însămînțez 
cu porumb. Ce ar fi să-l însămîn
țez în pătrat ? Am făcut marca
rea terenului cu sapa, l-am prășit 
de trei ori și apoi toamna 
țin-te nene... porumb cum 
n-am mai cules niciodată. Așa, 
mi-am dat seama că semănatul în 
pătrat, pe lîngă faptul că economi
sești sămînță și brațe de muncă, 
dă roade mari. In anul acesta se
mănatul porumbului am să-l fac 
tot în pătrat, cum spune cartea. 
Fac marcarea terenului, apoi pun 
cîte 3—5 boabe de porumb la în
crucișarea liniilor și-l voi prăși de 
trei ori. Aceasta n-o fac numai eu, 
ci toți întovărășiții noștri.

După David Ioan, au mai vorbit 
Medrea Florian, Dănilă Anghel, și 
alții care au discutat despre iaro- 
vizarea cartofilor, cultivarea legu
melor, stropitul viilor și. altele.
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Pentru recolte bogate și constante
N. Lukianenko, șef de brigadă din colhozul 
„Voroșilov", raionul Aksai regiunea Rostov

Pe meleagurile noastre vîntul 
bate aproape toată vara. Se înre
gistrează adesea furtuni de nisip 
și vînturi uscate. De aceea căutăm 
întotdeauna să efectuăm însămîn- 
țările de pripiăvară cît mai de
vreme și mai repede, deoarece cul
turile de primăvară semănate mai 
devreme au timp să se coacă îna
inte de a începe vînturile uscate și 
furtunile de nisip.

Anul trecut, în regiunea Donu
lui timpul a fost deosebit de sece
tos. A trebuit să muncim mult 
pentru a obține o recoltă bună la 
toate culturile agricole. Brigada 
noastră de cîmp lucrează în strîn- 
să colaborare cu brigada de trac
toare a lui Ivan Iziumov de la 
S.M.T.-ul Aksai. Temeiul obține
rii de recolte bogate de culturi de 
primăvară a fost pus încă în toam
na anului 1952. Pe atunci trac
toriștii au efectuat arături de 
toamnă la o adîncime de 25—27 
cm. pe întreaga suprafață . desti
nată culturilor de primăvară, care 
a atins 450 hectare.

Pe ogorul de toamnă colhoznicii 
nu executat în timpul iernii lu
crări de reținere a zăpezii, iar de
vreme primăvara mecanizatorii au 
executat cuiltivația întregului ogor 
de toamnă, conservînd umezeala 
în sol. Nu am lăsat nici un inter
val de timp între cultivate și în- 
sămînțare. Am semănat pe alese 
acolo unde pămîntul era suficient 
de zbicit, fără a aștepta să. se u- 
suce întreaga întindere destinată 
însămînțărilor. însămînțarea pă- 
ioaselor timpurii a fost terminată . 
în trei zile și jumătate.

in primul rînd am semănat grîul 
de primăvară, acesta fiind princi
pala cultură alimentară. Colhozul 
nostru s-a aprovizionat încă din 
iarnă cu" superfosfat și îngrășămin
te granulate. Pentru a aplica cît 
mai multe îngrășăminte granulate, 
am pregătit gunoi de grajd bine 
putrezit, pe care l-am amestecat 
cu superfosfat în proporție de 1:1. 
Am folosit cîte 30 kg. de superfos
fat în amestec cu 30 kg. de gunoi 
de grajd bine putrezit și fărâmițat 
iar îngrășăminte granulate de fa
brică — cîte 50 kg. la hectar. In- 
grășămintele au fost introduse în 
pămînt odată cu semințele. Căldu
rile care au început chiar din pri
măvară, au uscat pămîntul, iar pe

Insămînțarea soiurilor de grîu adaptate 
la condițiile geografice locale

Colhozurile și sovhozurile din 
U.R.S.S. înfăptuiesc trecerea la 
un sistem de cultivare a griului în 
cadrul căruia se seamănă numai 
soiuri speciale, adaptate la condi
țiile geografice locale. Acest lucru 
a devenit posibil datorită muncii 
rodnice a selecționerilor sovietici, 
care au creat și au încercat zeci 
de noi soiuri productive de grîu.

In Uniunea Sovietică se cultivă 
296 soiuri de grîu. Toate acestea 
au fost „raionate" — cu alte cu
vinte, fiecare din ele este recoman
dat acelui raion unde acest soi dă 
o recoltă mai bună.

Pentru regiunile de stepă, de 
pildă, au fost alese soiuri rezisten
te la uscăciune, care suportă bine 
iernile sărace în zăpadă. In regiu
nile centrale se cultivă grîu rezis
tent la ploi și vînturi. Soiuri spe
ciale au fost adaptate la condițiile 
agriculturii irigate.

însămînțările de „hibrizi — 
grîu-pîr“, obținute de selecționeri 
sub conducerea academicianului 

cîmpuri s-a format crustă. Prin 
boronire am afînat solul și armpre- 
întîmpiniat astfel evaporarea umi
dității.

Am strîns o recoltă destul de 
bună. Brigada mea a obținut în 
medie cîte 107 puduri de grăunțe 
la hectar. De pe semănăturile un
de s-au- aplicat îngrășăminte gra
nulate, au fost obținute cîte 120 
puduri la hectar. Așa dar îngrășă- 
mintele au dat un spor de recoltă 
de peste 200 kg. ia hectar.

Datorită muncii excelente a me- 
canizatorilar, îmbinării cu price
pere a muncii brigăzilor de cîmp 
și a brigăzilor de tractoare, pre
cum și datorită aplicării unei a- 
grotehnici înaintate, colhozul nos
tru obține an de an recolte bogate 
și constante. Noi nu am avut re- 
colte slabe oricare au fost condi
țiile climaterice.

Partidul Comunist și Guvernul 
Sovietic au trasat sarcina realiză
rii unui avînt rapid al întregii a- 
grfculturi și în primul rînd spo
rirea considerabilă a recoltei de 
cereale. Noi luptăm activ pentru 
îndeplinirea acestei sarcini. Pregă- 
tindu-ne pentru însămînțările de 
primăvară, am ținut seama de ex
periența anului trecut și, mobili
zând rezervele, ne-am luat anga
jamentul să recoltăm în medie' cel 
puțin 120 puduri de cereale la 
hectar, iar la grîu — cîte 140 pu
duri. Ca și în 1952, în toamna a- 
nului 1953 brigada de tractoare a 
lui ' Iziumov a arat pentru ogor de 
toamnă întreaga suprafață des
tinată culturilor de primăvară. în
că de cu toamnă am așezat pe 
cîmpuri paravane și am împrăștiat 
crengi pentru a reține zăpada. A- 
nul acesta pămîntul .a acumulat 
mult mai multe rezerve de apă de- 
cît anul trecut.

Toate tractoarele brigăzii lui 
Iziumov și inventarul de remorci 
au fost excelent reparate și sînt 
gata pentru a ieși la cîmp. Trac- 
toarele vor lucra în două schim
buri, pe bază de grafic orar.

Pentru a se asigura executarea 
însămînțării în condiții optime au 
fost aleși din timp colhoznici cu 
multă experiență pentru a lucra la 
semănători și remorci. Aceștia au 
urmat o serie de lecții și cursuri 
speciale. (Agerpres)

Nikolai Țițin, au luat o largă răs- 
pîndire, mai ales în zona fără cer
noziom a țării.

In condițiile regiunii Moscova 
aceste soiuri dau pînă la 60 chin
tale de grăunțe la hectar.

In ultimul timp, selecționerii so
vietici au obținut încă 14 soiuri de 
grîu de toamnă și grîu de primă
vară, care sînt superioare soiurilor 
vechi: ele dau o recoltă sporită și 
nu polignesc la vînt și ploaie, 
ceea ce ușurează considerabil me
canizarea recoltării.

Soiuri speciale de grîu de primă
vară au fost alese în prezent pen
tru pămînturile înțepenite din estul 
țării care sînt în curs’ de valorificare. 
Aici va fi răspîndit în special grîul 
dur de primăvară, care dă o fă
ină de calitate superioară, cu un 
mare procent de albumine. Aceste 
soiuri au și fost verificate în con
dițiile Siberiei, Kazahstanului, ți
nutului Altai și regiunii Volgăi și 
au dat recolte bogate de grăunțe.

(Agerpres)

Muncile agricole de primăvară în colhozurile U.R.S.S.
Profitînd de fiecare zi cu timp 

frumos, colhoznicii din Ucraina 
au început însămînțările pe alese. 
Colhozurile din unele raioane ale 
regiunilor Crimeea, Odesa, Niko
laev etc. seamănă ovăz și floarea 
soarelui. In regiunea Cerkask a 
început însămînțarea florii-soare- 
relui, iar în regiunea Vinnița se 
seamănă mazărea.

Pretutindeni însămînțarea pă- 
ioaselor se execută în special după 
metoda rîndurilor dese și încruci
șate, ceea ce contribuie la realiza
rea unui spor considerabil de pro
ducție la hectar.

In toate regiunile republicii se 
desfășoară pe scară largă îngră- 
șarea suplimentară a semănături
lor. Cu ajutorul avioanelor șt a 
unor semănători speciale, îngră- 
șămintele .au și fost împrăștiate 
pe 1.000.000 ha. de culturi de toam
nă și de ierburi perene.

★
Primăvara aceasta colhozurile 

sovietice plantează noi vii pe o 
suprafață de 30.000 ha.

In Asia Centrală, Transcauca- 
zia, Crimeea și în alte regiuni su
dice ale țării au și început plan

Primăvara în colhozurile din R. S. S. Estonă
Anul acesta, mecanizarea agri

culturii în R.S.S. Estonă se ex
tinde considerabil. In vederea în
sămînțărilor de primăvară, la 
S.M.T.-uri au sosit numeroase ma
șini noi. S-au primit 550 mașini 
speciale pentru săditul porumbului 
și cartofului în cuiburi așezate în 
pătrat, mașini pentru plantarea ră
sadurilor de legume și altele.

Șefele de echipă Ana Dutova, Natalia Popova și Evdochia Filatova, 
absolvente ale Școlii Agrotehnice

Comerțul cu cărți ia sate
Țăranii din Uniunea Sovietică 

manifestă utn viu interes față de 
literatură. De comerțul cu cărți se 
ocupă nu numai magazinele spe
cializate, ci și 30.000 de magazine 
universale, raionale și sătești ale 
cooperației de consum.

De la începutul anului curent la 
sate au fost vîndute peste 50 de 
milioane de cărți. De o deosebit 
de mare cerere se bucură litera
tura științifico-popuilară, tratînd, 
probleme din domeniul agricultu
rii. De asemenea sînt mult cerute 

tările. Colhoznicii din Gruzia plan
tează în prezent varietăți de viță de 
vie pentru vin, șampanie și vin de de
șert, care dau recolte mari. Multe 
din aceste varietăți noi au fost ob
ținute de selecționerii sovietici.

In R.S.S. Moldovenească, unde 
de asemenea suprafața podgoriilor 
va fi extinsă, au fost pregătite 
45.000.000 coarde tinere în vede
rea plantărilor de primăvară. Ce
lor mai bune varietăți de viță 
pentru , șampanie li s-au rezervat 
pămînturile de pe pantele sudice 
ale dealurilor și colinelor.

Mari întinderi de vii se plantea
ză în apropierea orașelor și cen
trelor industriale din Ucraina, 
Cauicaz și Asia Centrală.

Agronomii din colhozuri și-au 
propus să efectueze pe scară largă 
polenizarea artificială suplimen
tară a viilor și să aplice o serie 
de alte metode care vor asigura 
un spor de recoltă de boabe în 
proporție de 15—20%. Mecaniza
rea crescîndă a tuturor muncilor 
pe plantații va contribui de ase
menea la sporirea producției la 
hectar a viței de vie.

(Agerpres)

10.000 de colhoznici studiază în 
prezent cele mai noi procedee a: 
grotehnice de cultivare a legume
lor și cartofului.

Nivelul mecanizării lucrărilor de 
cîmp în colhozurile Estoniei se va 
ridica anul acesta cu 10—20% în 
comparație cu anul trecut.

(Agerpres)

opere ale literaturii beletristice și 
în special ale clasicilor literaturii 
universale. In ultimul an, colhoz
nicii au cumpărat zeci de milioane 
de volume de opere literare de 
Pușkin, Gogol, Tolstoi, Cehov, 
Gorki, Shakespeare, Cervantes, Di
ckens, Balzac, Zola.

In anul 1953, în satele colhoznice 
au fost vîndute cărți tratînd pro
bleme de economie politică și fi
lozofie, într-un număr de 2,5 ori 
mai mare decît în 1940. (Agerpres)

Racordarea colhozurilor 
la sistemele energetice 

industriale
In multe localități rurale ale 

U.R.S.S., paralel cu construcția de 
puternice centrale electrice colho- 
nice, are loc racordarea colhozu
rilor, S.M.T.-urilor și sovhozurilor 
la sistemele energetice'de stat de 
înaltă tensiune, care alimentează 
cu energie electrică orașele și în
treprinderile industriale.

In prezent, în regiunile Lenin
grad, Gorki, Kiev și altele se în
tind spre‘colhozuri zeci de km. de 
linii electrice și se construiesc 
7.000 substații de ■ transformare.

Prin racordarea la liniile elec
trice de stat, puterea energetică a 
agriculturii va crește în U.R.S.S. 
în anii 1954-1955 cu 300.000 kw. 
Vor fi electrificate suplimentar mii 
de colhozuri și un mare număr de 
sovhozuri. (Agerpres)

Colhozurile creează mari 
gospodării de sere 

și răsadnițe
In anii 1954—1955 numărul ră

sadnițelor și serelor din colhozu
rile R.S.F.S.R. va spori de două 
ori.

Colhozurile republicii au și pre
gătit în vederea primăverii peste 
1.000.000 de rame de răsadnițe. 
Suprafața serelor a fost mărită, 
fiind în prezent de 120.000 m.p. 
Multe colhozuri din apropierea o- 
rașelor creează mari combinate de 
sere pentru .a asigura în tot cursul 
anului aprovizionarea populației cu 
legume proaspete.

Colhozurile primesc un mare a- 
jutor în dezvoltarea legumicultu- 
rii de seră din partea întreprinde
rilor industriale și a stațiuniilor de 
mașini și tractoare care le-au luat 
sub patronaj. Acestea construiesc 
în colhozuri instalații puternice de 
cazane, trec serele și răsadnițele 
la încălzirea cu aburi și electrici
tate. In multe regiuni colhozurile 
vor primi căldură pentru răsadnițe 
de la fabricile și uzinele situate 
în apropiere.

Colhozurile fruntașe din regiu
nea Moscova au creat mari gos
podării de’ răsadnițe în care toate 
lucrările principale sînt mecani
zate. Semănatul, udatul și , îngră- 
șarea suplimentară a plantelor se 
vor face cu ajutorul unor combine 
de răsadniță. Pentru a prelungi 
durata răsadnițelor, colhozurile 
încep să construiască răsadnițe 
din beton în locul celor de lemn 
cum se făcea în mod obișnuit.

(Agerpres)

Mecanizarea culturilor 
de varză

Anul acesta, agricultura sovieti
că va primi numeroase mașini pen
tru mecanizarea culturii legumelor. 
Printre acestea se găsesc o serie 
de mecanisme care înlocuiesc 
complet munca manuală în cultu
ra și recoltarea verzei. Mașini de 
răsădit speciale pregătesc gropi
țele în care se sădesc plantele Îh 
cuiburi așezate în pătrat, stro
pesc răsadurile cu apă în care au 
fost dizolvate îngrășăminte, aco
peră cuiburile cu pămînt și îndea
să pămîntul în jurul plantei. Alte 
mașini execută cultivația tarlalelor 
de legume.

A fost creată o combină pentru 
culesul verzei. In timp de 10 ore, a- 
ceastă combină taie varza de pe o 
suprafață de 2 hectare. Combina 
este deservită de numai trei oa
meni. (Agerpres).



Organizația de bază 
acordă atenție agitației vizuale

Unul din mijloacele principale ale 
muncii politice de masă, care are 
un rol important în vederea mobi: 
lizării țăranilor muncitori pentru tra
ducerea în viață a Hotărîrilor par
tidului și guvernului, este și agita
ția vizuală. Organizația de bază 
din comuna Stremț luptă pentru 
îmbunătățirea .agitației vizuale.

Cum intri în comună poți 
vedea scrise cu grije pe garduri cu 
var și vopsele diferite lozinci ca : 
„Sămînța tratată dă rod bogat", 
„Insămînțînd ia timp, asigurăm re
colte bogate’”, ,,Aplicînd regulile 
agrotehnice, obținem recolte spori
te", „Răspîndiți larg metoda însă- 
mînțării cartofului în cuiburi dispuse 
în pătrat” etc. Prin comună sînt 
totodată afișate la loc vizibil o se
rie de sfaturi agricole cu privire 
la cultivarea porumbului, cartofu
lui, sfeclei de zahăr, etc., care sînt 
■citite cu mult interes de țăranii 
muncitori.

Un loc important în activitatea 
organizației de bază 11 ocupă ga
zeta de stradă. Recent ea a pu
blicat articole prin care nu numai 
-că cheamă țăranii muncitori să 
lupte pentru executarea la timp și

Adunările generale ale membrilor cooperativelor meșteșugărești

Pentru îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan
Cooperativa de producție rnește- 

.șugărească „Munca Nouă" din o- 
rașul nostru a dobîndit în cursul 
anului trecut succese de seamă în 
.activitatea ei. S-a îmbunătățit bu
na deservire în unitățile presta
toare de serviciu, au fost înființate 
noi secții producătoare de bunuri 
de larg consum, ca, de pildă, sec
ția de confecționat site, secția ali
mentară (cofetărie) și secția de 
confecționat lăzi pentru ambalat.

Adunarea generală a membrilor 
cooperativei „Munca Nouă", ținută 
zilele trecute, a scos însă la iveală 
o serie de lipsuri, care au făcut ca 
în cursul anului trecut sarcinile 
de plan pe întreaga cooperativă să 
fie realizate numai în proporție 
de 90 la sută.

In ramura de prelucrare a lem
nului, unde planul a fost realizat 
numai în proporție de 64%, pe 
lîngă că a fost o slabă preocu
pare față de buna aprovizionare cu 
materii prime, s-au constatat lip
suri destul de grave și în ce pri
vește buna organizare a locului de 
muncă, executarea lucrărilor de 
bună calitate, disciplina în muncă 
atc. La secția de tîmplărie din Te- 
iuș, de pildă, atît cooperatorii, cît 
și șeful secției s-au preocupat mai 
mult de a lucra în afara coopera
tivei, iar atunci cînd executau lu
crări în cadrul cooperativei, le fă
ceau de mîntuială, ceea ce a dus 
la îndepărtarea clientelei. Tot aci, 
datorită slabei munci de îndrumare 
și control din partea consiliului 
de conducere, luni de zile utilajul 
de tîmplărie al cooperativei a fost 
folosit în interes personal.

O serie de lipsuri s-au manifest 
tat și în activitatea secțiilor con
fecții, cismărie și cele prestătoare 
■de serviciu. La secția confecții, de 
pildă, au fO-st cazuri cînd șeful 
secției Bimbea Ioan, a creat în mij
locul colectivului o atmosferă de 
subapreciere a hotărîrilor consiliu
lui, mergînd pînă la refuzarea de 
comenzi de confecții, pe motiv că 
n-ar fi convenabile. Acest lucru 
a făcut ca în trimestrul IV al 
anului trecut sarcinile de plan pe 
secție să fie realizate numai în 
proporție de 50%. De asemenea, la 
secțiile de frizerie din Alba-Iulia, 
Teiuș și Zlatna unii muncitori dau 

în bune condițiuni a însămînțări- 
lor, dar le expu-că și ce foloase a- 
duc aplicarea metodelor agroteh
nice înaintate.

La gazeta de stradă sînt popu
larizați țăranii muncitori care au 
ieșit primii la însămînțări, cum 
sînt tovarășii Galdea Aurel, Toth 
Laurean, Onița loan, Țendea Simi- 
on, Stoica I. și alții. Totodată 
sînt demascați chiaburii Pop Si-mi- 
on, Furdea Susana, și Coman 
Ionuț, care caută să saboteze bu
nul mers al muncilor agricole.

La panoul de onoare, care se află 
în fața sfatului , popular sînt evi- 
dențiați fruntașii în muncile a- 
gricole, iar la tabla neagră sînt 
trecuți codașii din comună.

In mică măsură se preocupă în
să organizația de bază pentru des- 
fășuiarea muncii de agitație prin 
viu grai. Munca de agitație de la 
om la om este încă slabă, nu are 
un caracter viu și mobilizator.

Organizația de bază are toate 
posibilitățile să ridice la un nivel 
înalt munca politică de masă, în 
scopul asigurării executării la timp 
și în bune condițiuni a muncilor 
agricole de primăvară.

dovadă de indisciplină în muncă. 
La secția din Teiuș, de pildă, de 
multe ori localul este ținut în sta
re necorespunzătoare.

Ca o lipsă principală care a 
existat în activitatea cooperativei 
„Munca Nouă" este slaba preocu
pare a consiliului cooperativei pen
tru mărirea continuă a producției 
bunurilor de larg consum. Acest 
lucru este pe deplin explicat de în
suși faptul că, deși secția de con
fecționat site a fost înființată încă 
în luna martie anul trecut, din 
cauză că n-a fost aprovizionată cu 
materie primă, hu și-a început ac
tivitatea decît după 4 luni. De a- 
semenea, cu toate că secția alimen
tară trebuia, conform planului, 
deschisă la începutul lunii octom
brie, datorită faptului că nu a 
existat o temeinică preocupare din 
partea consiliului de conducere, 
și nici sprijinul sfatului popular 
orășenesc, ea și-a început ac
tivitatea abia în ultimele zile 
ale anului trecut, fapt ce a 
îngreunat realizarea planului.

Participanții la discuții au criti
cat aspru atitudinea președintelui 
cooperativei, tovarășul Bucșeru 
Nicolae, care în nenumărate rînduri 

a avut comportări nejuste cu munci
torii, .atunci cînd aceștia cereau u- 
nele lămuriri. De asemenea ca o 
lipsă gravă a tovarășului Bucșeru 
i-a fost arătată și aceea că nu în 
suficientă măsură s-a preocupat de 
problemele producției și nu a cău
tat să întărească munca colectivă 
și legătura cu masele largi de 
cooperatori.

Slabă a fost apoi munca politi
că în cadrul cooperativei. Organi
zația de bază nu s-a străduit să 
imprime în rîndul cooperatorilor 
o disciplină perfectă, n-a acordat 
atenția cuvenită ridicării continue 
a nivelului politic și cultural al 
cooperatorilor. De asemenea n-.a 
tras la răspundere din timp condu
cerea cooperativei pentru lipsurile 
pe care le-a manifestat în muncă.

In fața noului consiliu, adunarea 
generală a membrilor cooperati
vei „Munca Nouă" a pus sarcina 
lichidării lipsurilor și întărirea 
muncii în domeniul producției, ast
fel ca sarcinile de plan să fie rit
mic îndeplinite.

Mai multă atenție difuzării cărții la sate
Statul nostru democrat-popular 

acordă o deosebită atenție ridică
rii nivelului politic și cultural al oa
menilor muncii din agricultură. In 
acest scop editurile patriei noastre 
tipăresc în tiraje de sute de mii 
de exemplare broșuri și cărți pen
tru țărănimea muncitoare. O parte 
din aceste cărți sînt difuzate ’ în 
rîndul maselor largi de țărani 
muncitori și prin cooperative.

Numai în trimestrul I al anului 
acesta au fost trimise spre difuzare 
prin coopeTativele din raionul nos
tru un număr de peste 2000 bro
șuri și cărți cu caracter agricol 
care au menirea să răspîndească 
în rîndul țăranilor muncitori știin
ța, tehnica înaintată și metodele 
noi de lucrare a pămîntului. Unele 
cooperative, cum ar fi cele din 
Ighiu, Vințul de Jos și altele, des
fășoară o rodnică activitate în 
domeniul difuzării cărții, reușind 
să obțină rezultate frumoase. Cu

Nici-o îngăduință
In timp ce majoritatea țărănimii 

muncitoare din comunele și satele 
raionului nostru a dovedit un înalt 
spirit de disciplină cetățenească, 
predînd din vreme și în întregime 
cotele, către stat, unii chiaburi cau
tă cu multă viclenie să se sustra
gă de la obligațiile cetățenești de 
predare la timp a cotelor ce le-au 
fost stabilite.

Așa este chiaburul Toderici Tra
ian din comuna Sîntimbru, care 
fiind tolerat de către sfatul popu
lar și organele raionale C.S.C., 
n-.a predat nici pînă acum cantita
tea de 2.093 kg. cartofi, 85 kg. floa-

Reparații de mîntuială
Cooperativa „Ighiana" din co

muna Ighiu a dat pentru reparare, 
înainte de începutul muncilor agri
cole, , întreprinderii „Horiă" din 
Alba-Iulia un număr de trei semă
nători. Acestea în prezent, deși re
parate, nu pot fi folosite, deoarece 
reparațiile ce trebuiau efectuate 
s-au făcut de mîntuială. Acum cînd

Toată atenția repartizării loturilor legumicole
La scurt timp de la apariția Ho- 

tărîrii Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., cu privire la extinderea și 
îmbunătățirea culturii de legume 
și zarzavaturi pe loturi individua
le, comitetul executiv al sfatului 
popular al orașului Alba-Iulia a 
format o' comisie, în vederea iden
tificării terenurilor virane, care a 
indentificat peste 67.500 m.p. teren 
viran.

In cadrul unei ședințe -organiza
tă de comitetul executiv, la care au 
participat și directorii de între
prinderi și șefii de instituții din 
oraș, s-au analizat posibilitățile 
existente pentru repartizarea a cît 
mai multe loturi individuate care 
pot fi cultivate cu legume, spre 
a beneficia astfel cît mai 
mulți muncitori și funcționari de 
avantajele acordate prin Hotărîre.

In urma acestor măsuri, pînă la 
data de 28 martie sfatul popular 
al orașului a repartizat peste 200 
loturi individuale, în suprafață de 
59.000 m.p., satisfăcînd cererile oa
menilor muncii de la 19 întreprin
deri și instituții din oraș. Așa de 
pildă, la C.F.R. Alba-Iulia au fost 
repartizate loturi în suprafață 

toate acestea unii gestionari de 
cooperative, cum sînt: Jiboteanu 
Gheorghe de la Oarda de Jos, Mun- 
teanu Ioan de la Mihalț, Ionuț 
Gheorghe de la Benic, cei din Sîn
timbru, Galtiu, precum și condu
cerea cooperativei „9 Mai” din 
Teiuș, în frunte cu tovarășul pre
ședinte Ciobu Gheorghe, nu se in
teresează de popularizarea cărților, 
și nu desfășoară o activitate vie în 
domeniul difuzării cărții la sate.

Lipsurile care există în problema 
răspîndirii cărții se datoresc atît 
gestionarilor de la cooperative, 
care stau nepăsători în fața aces
tei sarcini cît și conducerii, 
U.R.C.A.D.-ului Alba, care nu a 
îndrumat pe tov. Tatu Romulus, 
care răspunde de această muncă, 
de felul cum trebuie să se facă di
fuzarea cărții la sate prin coopera
tive.

GOȚA IOAN 
instructor raional C.L.D.C.

față de chiaburi 
rea-soarelui și o importantă canti
tate de lapte și carne rămase res
tanță încă din anul trecut. De o 
mare lipsă de vigilență a dat do
vadă și organizația de bază din 
comună, pentrucă nu a demascat 
uneltirile acestui chiabur care a 
încercat să se sustragă de la pre
darea cotelor față de stat.

Organele puterii locale de stat 
și organele raionale C.S.C. vor tre
bui să ia măsuri contra acestor sa
botori, iar organizațiile de bază să 
educe zi de zi pe membrii de par
tid și pe toți țăranii muncitori, 
spre ai demasca la timp.

țăranii muncitori au nevoie de a- 
ceste semănători, ele stau în curtea 
cooperativei.

Conducerea întreprinderii „Ho- 
ria" are datoria de a lua grabnice 
măsuri pentru lichidarea acestor 
lipsuri, contribuind astfel la spri
jinirea campaniei agricole de pri
măvară.

de 10.060 m.p., la P.T.T.R. Alba, 
o suprafață totală de 5.200 
m.p. etc.

Pentru asigurarea cultivatorilor 
cu răsad timpuriu, secția agricolă 
a sfatului popular al orașului a 
semănat în răsadnițe 24 m.p. de 
roșii, ardei, varză etc.

In multe întreprinderi și institu
ții s-a lucrat cu multă operativi
tate în această direcție. La fabrica 
de ceramică din Sîntimbru, de 
pildă, unde organizația de bază și 
comitetul de întreprindere au spri
jinit această acțiune, s-a pregătit 
din timp semănatul celor 20.000 
m.p. teren repartizat la numeroase 
familii de muncitori, ca ■ Polhac 
Alexandru, Barabaș Coloman, Trif 
loan și alții.

Sînt însă întreprinderi și insti
tuții ca,, de pildă, întreprinderea 
de industrie locală „Floria", fabri
ca „Romspirt" spitalul unificat 
de adulți și altele, unde atît ad
ministrația, cît și organele sindi
cale nu au acordat importanța 
cuvenită și nu au lucrat cu simț de 
răspundere în problema loturilor 
legumicole, întocmind cu mare în- 
tîrziere, și atunci la cererea insis

Ne scriu corespondenții

Noi angajamente
De curînd, colectivul de munci

tori, tehnicieni, ingineri și funcțio
nari de la întreprinderea „Gh. 
Doja" a analizat, în cadrul unei 
consfătuiri de producție, rezultate
le dobîndite în primul trimestru 
al anului acesta și și-.a luat noi 
angajamente, fixîndu-și obiective, 
concrete în cadrul întrecerii socia
liste pentru îndeplinirea și depăși
rea planului de producție pe semes
trul I, lansînd o chemare în acest 
scop către alte întreprinderi din 
regiune.

Printre altele, muncitorii, tehni
cienii și funcționarii de la între
prinderea „Gh. Doja" și-au propus 
să realizeze o depășire a sarcini
lor valorice de plan cu 3%, să res
pecte întocmai indicii de calitate, 
să reducă prețul de cost cu 3% 
față de cel planificat și în același 
timp să mărească productivitatea 
muncii cu 1,54% față de plan.

Pentru îndeplinirea cu succes a 
acestor angajamente, vor fi luate 
o serie de măsuri tehnico-drganiza- 
torice ca : micșorarea întrerupătoa
relor la instalații, executarea la 
timp și în bune condiții a repara
țiilor capitale și a celor planificate, 
descoperirea și folosirea rezervelor 
interne, extinderea întrecerii socia
liste individuale, aplicarea metode
lor sovietice de muncă și altele.

DEOANCA NICOLAE

Nu-și fac datoria
Intr-una . din zilele trecute, 

vrînd să cumpere un litru 
de oțet, soția mea s-a adresat 
tov. Ledrer Buți de la O.C.L. Ali
mentara Zlatna. Aceasta, pe motiv că 
nu are scară să ia oțetul de pe 
raft, a refuzat să o servească. Dar, 
cum soția avea nevoie de oțet, s-a 
dus în vecini și a adus o scară. Insă, 
tovarășa Ledrer s-a dovedit a fi din 
nou necuviincioasă față de consu
matori, refuzînd să o servească, 
invocînd alte „motive". Noroc că- 
a binevoit casiera să o ser
vească căci altfel rămînea fără 
oțet.

Or, cum asemenea „metode" nu 
fac parte din 'practica comerțu
lui socialist, cred că ar trebui 
luate măsuri ca ele să nu se mai 
folosească.

LORINCZ MIHAI

tentă a muncitorilor, tabele pentru 
primirea de loturi legumicole. In 
mare măsură a lipsit aici și spri
jinul organizațiilor de bază.

Cu multă nepăsare a fost privi
tă problema identificării și repar
tizării loturilor în comuna Teiuș, 
unde, deși un număr mare de 
muncitori de la C.F.R. au solicitat 
asemenea loturi, nici pînă acum nu 
li s-au repartizat.

Comitetul executiv al sfatului 
popular Teiuș se mulțumește să 
spună cu ușurință că „nu posedă 
teren disponibil" în raza comunei 
„ca să te dea C.F.R.-ul“ etc., dar 
nu se interesează în mod concret 
de identificarea .loturilor, care, așa 
cum există în fiecare comună, exis
tă și în comuna Teiuș.

Pentru rezolvarea grabnică a ce
rerilor pentru repartizarea loturi
lor, este necesar ca în cel mai scurt 
timp comisia raională legumicolă 
împreună cu organele locale ale 
puterii de stat, conducerile admi
nistrative și organele sindicale din 
întreprinderile și instituțiile res
pective să pună capăt -acestei tă- 
răgăneli inadmisibile, luînd mă
suri în spiritul Hotărîrii.



Note externe

Eșecurile S. U. A. la conferința de la Caracas
Cînd Dulles s-a înapoiat zilele 

trecute la Washington, părăsind 
conferința interamericană de la 
Caracas, care-și continua lucrările, 
unele ziare burgheze americane, în
tre care și „New York Times", au 
pretins că deslușesc pe chipul mi
nistrului de externe nordamerican 
un „fericit zîmbet de triumf". Alți 
ziariști, care au urmărit îndea
proape desfășurarea lucrărilor con
ferinței, erau însă de părere că la 
fel cu Dulles o fi zîmbit în urmă 
cu peste 2.000 de ani un rege al 
Epirului — Pyrrhus — cînd a în
registrat o asemenea „victorie" a- 
supra armatelor romane, încît își 
pierduse aproape întreaga armată.

Desigur, pe măsură ce lucrările 
conferinței de la Caracas se apro
piau de sfîrșit, presa monopoluri
lor americane a fost nevoită — în 
fața evidenței faptelor — să pără
sească flecăreala optimistă și să 
recunoască — așa cum a făcut 
„New York Post" — „grava în- 
frîngere ideologică” suferită de 
S.U.A. la conferință și „eșecul 
total" cu care s-au soldat lucrările ei.

Adevărul este că la conferința 
interamericană de la Caracas, di
plomația Statelor Unite a înregis
trat o serie de eșecuri serioase. 
Desfășurarea conferinței a reliefat 
existența a două tendințe cu totul 
opuse în sînul țărilor participante: 
pe de o parte, tendința S.U.A. de 
amestec brutal în treburile țărilor 
latino-americane, de dominare po
litică și înrobire economică a aces
tor țări, iar pe de altă parte — 
tendința țărilor Americii Latine 
de a se elibera de sub controlul 
străin, de a promova într-o serie 
întreagă de probleme o politică de 
sine stătătoare.

Sînt cunoscute eforturile pe care 
le-a depus șeful diplomației ame
ricane de a ascunde sub perdeaua 
de fum a „luptei împotriva comu
nismului” adevăratele probleme 
vitale care frămîntă țările Ameri
cii Latine. Numai în urma șanta
jului și a unor presiuni brutale 
exercitate asupra majorității parti- 
cipanților latino-americani, a reușit 
delegația americană să-și strecoare 
la conferință faimoasa „rezoluție 
anticomunistă" — instrument po
lițist îndreptat împotriva forțelor 
păcii și democrației din America

Conferința reprezentanților Angliei, Franței, S. U. A. 
consacrată comerțului est-vest

LONDRA (Agerpres). — Azi s-a 
deschis la Londra, conferința re
prezentanților Angliei, Franței și 
Statelor Unite consacrată comer
țului est-vest. Delegația engleză 
este condusă de Thomeycroft, mi
nistru al comerțului, cea franceză 
de i'xaurice Schuman, secretar de 
stat al Ministerului de Externe 
francez, din partea americană parti
cipă Harold Stassen, directorul așa 
numitului „oficiu pentru adminis
trarea ajutorului american".

Discuțiile — precizează agen
țiile occidentale — se vor axa pe 
problema restricțiilor „strategice" 
la care este supus exportul țărilor 
occidentale de către legea ameri
cană Battle. Această conferință a

Greva docherilor din
NEW YORK (Agerpres).
La New rork continuă de trei 

săptămîni greva docherilor, care a 
paralizat aproape complet activi
tatea portului New York. Din cau
za grevei,' numeroase vase nu in
tră în portul New York, ci se în
dreaptă spre Baltimore, Philadel
phia și alte porturi de pe literarul 
de est al S.U.A.

Latină. Această rezoluție, așa cum 
a caracterizat-o ministrul de ex
terne guatemalez Tor.iello, urmă
rește să asigure S.U.A. posibilita
tea de a se amesteca în treburile 
interne ale vecinilor lor cu scopul 
de a „înăbuși prin forță orice nă
zuință a popoarelor asuprite din 
America Latină, spre eliberarea 
lor politică și economică". Dulles 
n-a reușit să obțină aprobarea u- 
nanimă a rezoluției. Delegatul 
Guatemalei a votat împotriva ei; 
iar reprezentanții Mexicului și Ar
gentinei, două dintre cele mai mari 
țări din America Latină, s-au ab
ținut.

Rezistența Guatemalei față de 
presiunile americane a stîrnit ad
mirație în opinia publică interna
țională. Sub titlul „David din Gua
temala și Goliatul american”, zia
rul elvețian „Die Tat” a scris că 
„întîlnirea între David din Guate
mala și anticomunistul Goliat nu 
s-a terminat ca povestea din bi
blie, dar Guatemala se poate făli 
cu o victorie de prestigiu. Dispo
ziția ascultătorilor s-a dovedit prin 
faptul că discursul ministrului de 
externe guatemalez, Toriello, a 
fost aclamat de două ori mai pu
ternic decît discursul lui Dulles".

După acest „succes" Dulles a 
considerat că și-a făcut datoria și 
că poate să plece. Dar abia după 
plecarea lui la Wa-shington, s-a vă
dit că diversiunea anticomunistă la 
care a recurs n-a dat nici un fel 
de roade. Delegații latino-ameri
cani au spus în continuare la Ca
racas tot ce au pe inimă și au 
votat mai multe rezoluții care con- 
stitue tot atîtea înfrîngeri pentru 
monopoliștii din S.U.A.

După cum relatează corespon
dentul din Caracas al ziarului 
„New York Times", divergențe pu
ternice între S.U.A. și țările Ame
ricii Latine „au ieșit la iveală în 
cursul examinării problemei re
formei agrare", în baza unei rezo
luții prezentate de Bolivia și Gua
temala. Deși delegația S.U.A. a în
cercat să abată atenția conferinței 
de la chestiunea principală a pro
blemei discutate —• lichidarea ma
rilor . proprietăți funciare străine — 
au votat în favoarea rezoluției 17 
țări, două s-au abținut (S.U.A. și 

fost convocată la insistența repre
zentanților englezi care doresc a- 
bolirea restricțiilor impuse comer
țului internațional normal.

Intr-un comentariu consacrat 
conferinței, corespondentul din 
Londra al Agenției France Presse 
arată conturarea netă a două po
ziții opuse la această conferință. 
Precizînd acest lucru, ziarul con
servator englez „Sunday Times” 
afirmă că „punctele de vedere en
glez și american nu coincid".

Cu același prilej presa engleză 
subliniază faptul că la Londra au 
loc simultan tratative comercia
le și financiare cu Polonia și Un
garia.

New-York continuă
NEW YORK (Agerpres). — Do

cherii din portul New York, care 
sînt în grevă de 24 de zile, au or
ganizat pentru ziua de 30 martie 
„un marș asupra Washingtonului". 
Vor participa aproape 1.000 de per
soane, care vor manifesta prin fața 
reședinței prezidențiale și a minis
terului muncii.

Columbia), iar Paraguayul n-a 
participat la vot.

O altă rezoluție prevedea ca ță
rile cu o industrie dezvoltată să 
desființeze în întregime restricțiile 
asupra importului tuturor catego
riilor de materii prime, produse a- 
gricole și semifabricate. După cum 
relatează ziarul „New York Ti
mes", „această rezoluție propusă 
de Venezuela a fost îndreptată îm
potriva Statelor Unite". In ciuda 
împotrivirii delegației nordameri- 
cane, și această rezoluție a fost a- 
doptată. 17 delegații au votat pen
tru, și numai două (S.U.A. și Cu
ba) au votat împotriva ei.

O a treia rezoluție a cărei adop
tare n-au reușit s-o împiedice re
prezentanții S.U.A. este aceea re
feritoare la comerț. Pentru această 
rezoluție s-au pronunțat 18 dele
gații, iar împotriva ei doar Statele 
Unite.

Un serios eșec hu suferit Sta
tele Unite în problema rezoluției 
privitoare la așa numitele „surplu
suri" de produse agricole nord- 
amerjcane. Se știe că țările Ame
ricii Latine se tem de desfacerea 
acestor „surplusuri" la preț de 
dumping. Rezoluția în această 
chestiune adoptată cu 17 voturi și 
două abțineri' (S.U.A. și Bolivia) 
recomandă republicilor americane 
să ia măsuri ca mărfurile agri
cole nordamericane să fie vîndute 
fără a prejudicia economia altor 
țări. Tot ca un vot împotriva 
S.U.A. este considerată și rezolu
ția anticolonialistă, adoptată la 
propunerea Argentinei și la vota
rea căreia delegația S.U.A. s-a ab
ținut.

La începutul secolului XX un 
președinte al S.U.A. a definit prin 
cuvinte rămase celebre- politica 
Statelor Unite față de țările din 
America Latină, ca fiind o politică 
a „marii bîte".

Cercurile conducătoare din 
S.U.A. țin cu orice preț să arate 
că au rămas credincioase acestei 
definiții. Dar desfășurarea confe
rinței de la Caracas este de natură 
să amintească adepților politicii 
„marii bîte" că -ceea ce era va
labil -la începutul secolului XX nu 
mai este valabil la mijlocul lui.

B. STOIAN
(Din „Scînteia Nr. 2934)

Achitarea lui Abdoulaye 
Diallo — o victorie a mun

citorilor din coloniile 
franceze din Africa 

occidentală
PARIS (Agerpres). — In urma 

uriașului val de proteste ale mun
citorilor din Africa și din lumea 
întreagă, tribunalul din Bamako a 
achitat pe Abdoulaye Diallo, vice
președinte ,al F.S.M. și secretar al»
sindicatelor muncitorilor din Su

danul Francez.

Ziarul „L’Humanite" anunță de 
asemenea că alți trei fruntași ai 
sindicatelor din Niger și Camerun, 

care fuseseră acuzați în mod ar
bitrar de colonialiștii francezi de ă 
fi „încălcat libertatea muncii", au 
fost achitați de curtea din Bamako.

Achitarea celor patru conducă

tori sindicali constituie o impor
tantă victorie a muncitorilor din 

coloniile franceze din Africa occi
dentală.

Congresul al V-lea al Partidului muncitoresc progresist 
din Canada

TORONTO (Agerpres). — TASS 
Intr-un comunicat cu privire la 

lucrările celui de al V-Iea Con
gres al Partidului muncitoresc pro
gresist din Canada, dat presei 
spre publicare, se arată că Wiliam 
Cashtan, conducătorul -secției pen
tru problemele sindicale a Comite
tului Central al partidului, a pre
zentat la congres raportul „Lupta îm
potriva primejdiei crizei economice”.

In lupta împotriva crizei econo
mice crescînde din Canada, a de
clarat raportorul, sindicatele încep 
șă înțeleagă că acțiunile lor nu 
trebuie să urmărească scopuri res- 
trînse, că ele trebuie să fie îndrep

încordarea situației politice în Egipt
CAIRO (Agerpres). — TASS
Situația din Egipt continuă să 

rămînă încordată.
La 28 martie, în timp ce se des

fășura ședința comună a „Consi
liului revoluționar de conducere” 
și a guvernului, au avut loc de
monstrații ai căror participant au 
cerut interzicerea partidelor poli
tice și menținerea „Consiliului re
voluționar de conducere".

Vicepreședintele Consiliu-lui de 
Miniștri, Naser, și ministrul orien
tării naționale, Salem, au părăsit 
în repetate rînduri ședința pentru 
a rosti discursuri în fața manifes- 
tanților.

Intr-unui din aceste discursuri, 
după cum relatează ziarele, Salem 
a declarat: „Noi nu vom ceda în 
lupta noastră. Revoluția va conti
nua pînă la realizarea țelurilor 
noastre". Intr-un alt discurs, Sa
lem a spus : „Foștii membri ai par
lamentului nu vor mai veni nicio
dată la putere”.

La Cairo este paralizat transpor
tul în comun. De două zile în oraș 
nu circulă tramvaiele și autobu

Sfat agricol 

îngrijirea semănăturilor de toamnă
Una din condițiile care asigură 

îealizarea producțiilor mari la toa
te plantele agricole, o constituie a- 
plicarea în primăvara acestui an 
a anumitor măsuri agrotehnice spe
ciale.

Primăvara, lanurile trebuie con
trolate cu atenție. Terenul are a- 
deseori locuri în care băltește apa. 
In astfel de locuri semănăturile de 
toamnă mor, se asfixiază. Pe aces
te locuri se recomandă să se facă 
șanțuri de scurgere a apei.

Cerealele de toamnă ies cîte o- 
dată din iarnă „descălțate" sau 
desrădăcinate din cauza desghe- 
țului și înghețului, scoțîndu-le ră
dăcinile la suprafață. In cazul a- 
cesta, lanul de cereale se va tăvă
lugi, pentru a restabili contactul 
dintre rădăcini și sol.

In semănăturile de cereale de 
toamnă pămîntul se bătătorește 
primăvara și formează o crustă, 
care influențează în mod negativ 
creșterea plantelor sau. împiedică 
răsăritul culturilor. Grăpatul în a- 
cest caz este bine să se facă cu tăvă
lugul dințat sau cu o grapă ușoară. 
Grăparea cu grapă grea se face 
numai atunci cînd vrem să rărim 
plantele care au ieșit prea dese 
din iarnă, sau cînd vrem să com
batem buruienile în curs de ră
sărire.

In situația din acest ăn, cînd o 
parte din cerealele de toamnă au 
intrat în iarnă nerăsărite sau slab 
înfrățite din cauza secetei din vara 
și toamna anului trecut, lucrările 
de îngrijire a acestor culturi se 
impun cu toată seriozitatea și ele 
trebuie făcute la timp și în bune 
condițiuni agrotehnice. 

tate împotriva dominației Statelor 
Unite, că trebuie dusă lupta pen
tru pace și pentru comerț cu toate- 
țările. Creșterea șomajului este s 
urmare a dominației Statelor Uni
te în viața politică și economică a 
Canadei. Pentru a înlătura primej
dia depresiunii, muncitorii canadi
eni trebuie să lupte pentru schim
barea politicii guvernului, deoarece 
criza nu are numai un caracter e- 
conomic, ci și unul politic".

Programul luptei împotriva pri
mejdiei crizei, prezentat de Parti
dul muncitoresc progresist, este- 
sprijinit și tradus în fapt de. nume
roase sindicate.

sele. A încetat circulația trenurilor 
locale. In noaptea de 28 spre 29 
martie, a început greva de 24 de 
ore. Circulația tuturor trenurilor 
din țară a încetat. Conducerile sin
dicatului unit al muncitorilor din 
transporturi, a sindicatului meca
nicilor și a unei serii de alte sin
dicate au declarat grevă cerînd 
anularea hotărîrilor din 25 martie 
ale „Consiliului revoluționar de 
conducere” cu privire la dizolvarea 
Consiliului și restabilirea partide
lor politice. Ziarele relatează că 
aceste cereri au fost sprijinite și. 
de conducerile unei serii de alte 
sindicate.

După cum anunță ziarul „Al- 
Ahr.am", greva a cuprins 1.000.000 
de muncitori.

★

CAIRO (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează că „Con
siliul revoluționar de conducere" a 
revocat hotărîrile luate anterior 
privind convocarea parlamentului, 
reconstituirea partidelor și dizol
varea Consiliului.

Ingrășarea timpurie de primă
vară a semănăturilor de toamnă 
se recomandă a se aplica oricărei 
culturi, indiferent de felul cum ea 
a ieșit din iarnă. Semănăturile ie
șite bine din iarnă vor fi îngrășate 
cu 100—150 kg. superfosfat și 50— 
70 kg.-sare potasică la ha.

Atenția cea mai mare trebuie 
să o dăm semănăturilor slab ieșite 
din iarnă și mai cu seamă pentru 
cele în care grîul a încolțit și ră
sărit în primăvară.

Aceste semănături vor trebui a- 
jutate să înfrățească și să se dez
volte normal. Din acest motiv tre
buie să le dăm pe lîngă superfos
fat și sare potasică, cîte 80 — 
100 kg. la ha. azotat de amoniu, 
sau azotat de sodiu.

Aceste îngrășăminte chimice sus 
arătate se pot înlocui cu îngrașă-' 
minte locale, care se găsesc la 
dispoziția oricărei gospodării. Ast
fel, în locul superfosfatului și să
rii potasice se poate folosi 300—400 
Kg. cenușă la ha., iar în locul în
grășămintelor chimice azotate se 
poate folosi 300—400 kg. mraniță la 
hectar sau 1500—2000 kg. must 
de grajd subțiat cu 3—4 părți apă.

Această lucrare însă este bine 
să fie făcută dimineața, cînd pă- 
mintul este încă înghețat, îngră- 
șămîntul se poate împrăștia cu 
mfria. Pe măsură ce se dezgheață 
pămîntuil apa îl topește și îl trans
portă în apropierea rădăcinilor 
tinerelor plante. Acestea, găsind 
noi rezerve de hrană, își reînoiesc 
activitatea, se trezesc la o nouă 
viață. Efectul îngrășării nu întîrzie 
să se arate. Lanul înverzește și 
cultura se reface în 2—3 săptă
mîni.
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