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Oameni ai , faunej^dîn ag 
toate eforturile! jifolosiți la 
de muncă, profr '' J" % 

bun de lucru și terminați grabnic însămînțările 

de primăvară,

cultură ! Depuneți 
aximum mijloacele 

de fiecare minut

luptați pentru o recoltă bogată,
pentru plinea poporului muncitor !

A 9-a aniversare a marii victorii
de IOHAN FLOREA

Din cuprins ut raionului nostru
Ziua de 9 Mai 1945 a intrat pen

tru veșnicie în istoria omenirii ca 
ziua terminării victorioase a Ma
relui Război al Uniunii Sovietice 
pentru Apărarea Patriei împotriva 
Germaniei hitleriste, ca zi a bi
ruinței asupra celui mai înrăit duș
man al omenirii — fascismul hit- 
lerist.

Datorită înaintării fulgerătoare 
’ a Armatei Sovietice pe teritoriul 

îomîniei, poporul nostru, prin ac
țiunea forțelor patriotice conduse 
de partid, a reușit să se desprindă 
din robia fascistă și să participe 
la. victoria asupra fascismului. 
Participînd la zdrobirea definitivă 
a hoardelor naziste, poporul nos
tru și-a cîștigat pe deplin dreptul, 
prin sîngele vărsat de ostașii ro- 
mîni alături de Armata Sovietică 
în Ardeal, Ungaria și Ceho
slovacia, de a aniversa ziua de 9 
Mai ca pe o zi de măreață sărbă
toare.

Pentru poporul nostru ziua. vic
toriei asupra fascismului coincide 
însă și cu aniversarea zilei procla
mării independenței de stat a țării 
noastre, pe care, la 9 Mai 1877 
ne-am cucerit-o cu ajutorul trupe
lor puse. De aceea, pentru poporul 
nostru aceste două momente im
portante din istoria țării noastre 
— 1877 și 1945 — sînt de nedes
părțit. Amîndouă sînt legate de 
marele ajutor primit din partea 
poporului rus.

Victoria Uniunii Sovietice în 
cel de al doilea război mondial a 
răsturnat socotelile imperialiștilor. 
Inspiratorii celui de al doilea răz
boi mondial scontau pe nimicirea 
sau cei puțin pe slăbirea Uniunii 
Sovietice. Rezultatele însă au fost 
cu totul . altele. Uniunea Sovietică 
a ieșit din război întărită, a cres
cut enorm prestigiul ei internațio
nal. Războiul a arătat că regimul 
social și de stat sovietic este cel 
mai trainic și mai viabil regim din 
lume. Războiul a arătat că Statul 

> ' Sovietic are cea mai puternică ar
mată din lume, înzestrată cu o 
tehnică de luptă modernă, armată 
care se conduce după principiile 
inegalabilei științe și arte militare 
sovietice.

In cei 9 ani care s-au scurs de 
la dobîndirea victoriei, Uniunea So
vietică, credincioasă principiilor 
care au stat la baza făuririi și con
strucției Statului Sovietic, consec
venta politicii sale externe leninist- 
staliniste, a continuat să lupte și 
să-și afirme dorința sa de pace 
și colaborare între popoare.

Uniunea Sovietică a luptat în 
toți acești ani pentru ca Organiza
ția Națiunilor Unite să devină cu 
adevărat un for internațional pen
tru menținerea păcii, pentru cola
borarea între țări, pentru rezolva- 

rrea diferendelor existente între ele 
cale pașnică.

Sînt cunoscute de asemenea 
propunerile concrete ale Uniunii 
Sovietice menite să ducă la uni
ficarea Germaniei, la retragerea 
trupelor de ocupație de pe terito
riul acestei țări, ca și cele cu pri
vire la încheierea tratatului de 
stat cu Austria.

Uniunea Sovietică a fost țara 
care prin glasul reprezentanților 
săi a cerut cu insistență să se 
pună capăt cursei nebunești a înar
mărilor, să se interzică folosirea 
armelor de ucidere în masă, ca 
arma atomică și altele. Tot Uniu
nea Sovietică a fost țara care a 
luat inițiativa începerii tratative
lor pentru încheierea unui armisti
țiu în Coreea.

Tocmai în vederea rezolvării a- 
cestor probleme în spiritul colabo
rării între popoare și al menținerii 
păcii, n-a existat problemă inter
națională în care guvernul sovie
tic să nu-și fi spus cuvîntul. Re
cent, politica de pace a Statului 
Sovietic a fost exprimată limpede 
în cuvîntarea rostită de tovarășul 
G. M. Malencov la recenta sesiune 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S.

O politică consecventă de con
strucție pașnică și de apărare a 
păcii au urmat și țările de demo
crație populară, care au luat naș
tere ca urmare a victoriei U.R.S.S. 
asupra fascismului. In aceste țări, 
cu ajutorul frățesc și multilateral 
al Uniunii Sovietice, se pun teme
lii trainice socialismului. Toate for
țele lor sînt închinate muncii con
structive, pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale și înflorirea cul
turii, pentru îmbunătățirea necon
tenită a nivelului de trai al oame
nilor muncii.

Dar în contrast cu politica de 
pace a Uniunii Sovietice și a ță
rilor din lagărul democrației și so
cialismului, politica externă a Sta
telor Unite ale Americii — care .se 
află în fruntea lagărului imperia
list — a fost orientată spre țelu
rile nebunești ale instaurării do
minației mondiale. Despre acest 
lucru vorbesc fapte, ca militariza
rea fără precedent a întregii eco
nomii naționale a S.U.A., dementa 
cursă a înarmărilor, transformarea 
Germaniei Occidentale într-un stat 
militarist și refacerea vechiului 
Wehrmacht hftilerist în frunte cu 
criminalii generali naziști. Ame
nințările fără echivoc cu războiul 
atomic, crearea de baze militare în 
apropierea frontierelor U.R.S.S. și 
ale țărilor de democrație populară 
sînt fapte ce nu pot fi ascunse de 
nici un fel de declarație pașnică.

Aceasta arată de ce chiar în 
sînul poporului american crește 
împotrivirea față de politica actu
ală a cercurilor conducătoare ale 
țării lor.

Anul acesta, popoarele lumii 
însetate de pace, care acum nouă 
ani au salutat cu bucurie măreața 
zi a victoriei, privesc cu și mai 
multă nădejde spre U.R.S.S., în 
care văd factorul de bază al men
ținerii și întăririi păcii generale.

Nădejdile de pace ale oamenilor 
sînt legate în special de declara
țiile conducătorilor guvernului so
vietic, care au arătat că nu există 
problemă internațională litigioasă 
care să nu poată fi soluționată pe 
cale pașnică. Un larg ecou l-a a- 
vut în rîndul tuturor popoarelor

(Continuare în pag. 4-a)

Expoziția bunurilor de larg consum
In întîmpinarea zilei de 1 Mai, 

în orașul nostru s-a organizat de 
întreprinderile economice și coope
rativele meșteșugărești producă
toare de bunuri de larg consum o 
expoziție în sala A.R.L.U.S.

Fabrica de încălțăminte „Simion 
Bărnuțiu", de pildă, a expus peste 
40 de modele de pantofi pentru co
pii și femei care, prin frumusețea 
lor și felul artistic în’care sînt lu
crați, dovedesc măiestria harnici
lor muncitori. De asemenea și coo
perativa „Progresul" a expus nu
meroase modele de pantofi bărbă
tești și de femei. întreprinderea de 
industrie locală „Horia“ s-a pre
zentat cu garnituri de mobilă ță
rănească și cu sobe de gătit, gă

Succese la contractările de fructe și legume
Pentru o bună aprovizionare a 

populației muncitoare de la orașe și 
centrele muncitorești cu fructe și 
produse legumicole, O.C.L. Apro
zar Alba-Iulia, cu sprijinul secției 
comerciale a sfatului popular ra
ional, a luat din timp o serie de 
măsuri organizatorice pentru asi
gurarea succesului deplin la con
tractări.

Pînă la 1 mai au fost contractate 
în comunele Stremț și Benic cu 
satele respective, importante can
tități de cireșe, caise, mere, prune,

Sediul gospodăriei colective din 
satul Cistei părea de nerecunoscut. 
Soarele cald scălda în razele lui 
binefăcătoare fețele vesele ale co
lectiviștilor, tribuna frumos amena
jată, iar drapelele ce străjuiau la 
intrarea în curtea gospodăriei și 
de o parte și de alta a tribunei flu
turau în adierea ușoară a vîntului. 
Domnea peste tot o atmosferă cal
dă, prietenească. E zi de întîi Mai.

De la înființarea gospodăriei 
multe bucurii au cunoscut colecti
viștii, dar cea de azi este însă deo
sebită. Acest lucru îl spun atît co
lectiviștii din Cistei, cît și dele
gații din gospodăriile colective din 
Benic, Căpud și Teiuș, veniți să ia 
parte la bucuria colectiviștilor din 
Cistei, care primesc din partea sta
tului pentru contractările de boi, 
porch oi, miei, și 3 ha. cu legume, 
încheiate cu cooperativa din Mihalț 
— un autocamion.

Nerăbdarea celor ce așteaptau 
a fost dintr-o dată curmată. Se 
auzise un sunet prelung de claxon 
și în cîteva clipe pe poarta gospo
dăriei colective intră un> autoca
mion. Nu apucă să se oprească 
bine și mulțimea îl înconjură.

—Este nou-nouț — spuse unul 
dintre colectiviști, cercetîndu-1 cu 
atenție — și este fabricat în Uni
unea Sovietică, marea noastră prie
tenă și ^liberatoare, care ne aju
tă zi de zi să ne ( facem viața tot 
mai frumoasă.

După ce mulțimea se liniști în
cepu mitingul. 

leți, cazane zincate, săpun de ru
fe, ulei comestibil, dulciuri, prepa
rate din făină, etc.

Obiecte frumoase au fost expu
se și de întreprinderea „Comraiprod“. 
S-au remarcat îndeosebi stupii sis
tematici executați după modele so
vietice și frumoasele jucării de co
pii confecționate din deșeurile de 
lemn rămase de la confecționarea 
mobilelor.

Multe obiecte de larg consum au 
expus și cooperativele „Munca 
Nouă" și „îmbrăcămintea" care, 
oglindesc preocuparea muncitorilor 
din aceste cooperative de a contri
bui tot mai mult la lărgirea numă
rului de sortimente a bunurilor de 
larg consum.

struguri etc., reușindu-se astfel ca 
planul la contractări de fructe să 
se realizeze în proporție de peste 
600®/».

La contractările de legume și 
zarzavaturi, planul pe raion a fost 
realizat în procentaj de 111®/».

In munca de contractare pe te
ren,, o vie activitate au desfășurat 
achizitorii Sava loan din Stremț, 
Boboilă Grigore din Geoagiîll de 
Sus, Frîncu Nicolae din Benic și 
Hălălae Dumitru din Cetea.

BUCURII...
La tribună urcară delegați din 

partea Comitetului raional de par
tid, ai U.R.C.A.D.-ului, colectiviști 
și președintele sfatului popular co
munal. Toți au arătat mari
le avantaje pe care le primesc 
din partea statului acei ce încheie 
contracte de creșterea și îngrășarea 
de animale.

Din mijlocul colectiviștilor s-au 
ridicat mulți la cuvînt. Colectivis
tul Cîrnaț Vaier a vorbit adînc e- 
moționat:

— Sărbătoarea noastră de azi 
— a spus el — ne-a umplut inimile 
de bucurie. Odată cu sărbătorirea 
zilei de 1 Mai, sărbătorim și un 
puternic ajutor dat de clasa mun
citoare. Acest camion pe care l-am 
primit azi întărește și mai mult

In clișeu : Colectiviștii privesc cu multă bucurie autocamionul 
primit din partea statului.

Au terminat însămînțările
Folosind din plin timpul prielnic 

din ultimele zile, membrii gospo
dăriilor colective din Țelna, Căpud, 
Oiejdea și Cistei, precum și înto
vărășiți! din Mihalț, Vințul de Jos 
Pețelca, Galtiu, Teiuș, Hăpria și 
Alba-Iulia, au terminat însămînță
rile de primăvară.

Colectiviștii din Cistei, aplicînd 
cu strictețe regulile agrotehnice, 
au semănat 32 hectare de porumb 
și 4 hectare de floarea-soarelui în 
cuiburi așezate în pătrat. Ei sînt 
convinși că pe lîngă avantajul că 
în toamnă vor culege recolte spo
rite la hectar, se vor bucura de o 
mare economie de brațe de muncă 
la lucrările de întreținere a cultu
rilor.

Asemenea colectiviștilor din Cis
tei, au mai semănat în cuiburi așe
zate în pătrat importante supra
fețe de porumb și membrii colec
tiviști din restul gospodăriilor co
lective și întovărășirilor agricole.

Țăranii muncitori din comunele 
Mihalț, Sîntimbru, Bărăbanț, Ciu- 
gud și Pețelca, desfășurînd larg 
întrecerea patriotică au reușit 
de asemenea să termine zilele aces
tea însămînțările. Mulți din aceș
tia, la îndemnul tehnicienilor au 
semănat în cuiburi așezate în pă
trat însemnate suprafețe de po

rumb și cartofi.

gospodăria noastră. Noi vom răs
punde prin fapte acestui prețios a- 
jutor.

Ca el au mai vorbit și alții din 
cei prezenți. Ei s-au angajat 
să muncească cu și mai mult elan 
pentru continua întărire a gospo
dăriei colective, pentru sporirea 
neîncetată a producției agricole. 
Delegații din celelalte gospodării, 
luînd cuvîntul, au arătat că și ei 
vor urma exemplul colectiviștilor 
din Cistei.

In telegrama pe care colectiviștii 
din Cistei au trimis-o guvernului, 
și-au exprimat toată bucuria și 
hotărîrea lor nestrămutată în jus
tețea drumului pe care au pornit 
acum patru ani, drum care le adu
ce numai bucurii.



Ne scriu corespondenții — comandanți ai opiniei publice
Importante realizări la depoul C. F. R. Teiuș Fruntași la contractări S. M. T. Alba și-a îndeplinit planul

întregul colectiv de muncă de la 
depoul C.F.R. Teiuș a muncit cu 
multă însuflețire în întîmpinarea 
zilei de 1 Mai. întrecerea socialistă 
a cuprins în luna aprilie cu 8,2% 
mai mulți muncitori decît în luna 
ianuarie, crescînd în același timp 
și .numărul celor care aplică în 
muncă metodele sovietice Lunin, 
Blajenov, Clavdia Baranovscaia și 
altele. In urma acestui fapt, în ca
drul depoului au fost dobîndîte 
realizări importante. In cursul lu
nii aprilie pe întregul depou nor
ma tehnică de consum a fost re
dusă cu 12%, iar parcursul mediu 
zilnic la locomotivele tren-marfă a 
crescut cu 4,4%. De asemenea, ca 
urmare a bunei îngrijiri a locomo
tivelor, în luna aprilie numărul re
parațiilor între spălări a fost re
dus cu 50% față de luna martie.

In cadrul depoului se dezvoltă 
tot mai mult lupta pentru reali
zarea de cît mai multe inovații. In 
întîmpinarea șilei de 1 Mai aici au

Despre recolte bogate

Zilele trecute a avut loc la că
minul cultural din comuna Mihalț 
o- consfătuire la care au participat 
numeroși țărani muncitori și mem
bri ai întovărășirii agricole din co
mună. S-au strîns cu toții aici pen
tru a discuta despre căile care duc 
la sporirea producției agricole.

In cadrul consfătuirii a vorbit 
țăranilor muncitori tovarășa ingi
ner Hăbășescu Nadejda, care a 
arătat pe larg felul cum trebuiesc 
îngrijite culturile spre a se putea 
obține recolte bogate. De asemenea 
s-a arătat țăranilor muncitori că de 
o mare importanță în creșterea 
recoltei la porumb este efectuarea 
prașilei fără mușuroi și că este 
bine să se facă de 3—4 ori sau 
ori de cîte ori pămîntul a prins 
scoarță sau a crescut buruieni.

Dovedind un deosebit interes față 
de cele auzite, numeroși țărani 
muncitori au luat cuvîntul, arătînd 
felul cum au lucrat anul trecut pă
mîntul spre a obține recolte bo

Colectivul de muncă de la moa
ra „Nicolae Bălcescu" din A.lba- 
Iulia a dobîndit noi succese în 
cinstea zilei de 1 Mai. Folosind 
întreagă capacitate a mașinilor și 
intensificînd în cadrul .întrecerii so

Presa sovietică — exemplu de urmat 
pentru presa noastră

La 5 Mai s-au împlinit 42 ani 
de cînd a apărut la Petersburg 
primul număr al ziarului muncito
resc de masă „Pravda" întemeiat 
de V. 1. Lenin și I.V. Stalin.

Chiar din primele zile ale apari
ției sale, ziarul „Pravda" a consti
tuit o armă puternică în mîinile 
Partidului Comunist și a clasei 
muncitoare din Rusia în munca de 
întărire și cucerire a influenței în 
masele largi de oameni ai muncii, 
în lupta pentru răsturnarea auto
crației. Guvernul țarist a' interzis 
de opt ori apariția „Pravdei" dar 
cu sprijinul activ al muncitorilor, 
ea apărea din nou sub un alt titlu.

După ce muncitorii și țăranii, 
c&nduși de Partidul Comunist, au 
prăbușit autocrația țaristă și au 
făurit Statul Sovietic, presa a luat 
o; largă dezvoltare. In Uniunea So
vietică a crescut an de an numărul 
de cărți, ziare și reviste editate, atin- 
gînd astăzi un nivel de dezvoltare 

fost acceptate încă trei inovații, din 
care două realizate de tovarășul 
Dreghici Gh. iar una de tovarășul 
Mozeș Alexandru.

Cu multă însuflețire au muncit 
harnicii ceferiști și în zilele schim
bului de onoare în cinstea zilei de 
1 Mai, cînd a fost realizată o eco
nomie de peste 15 tone combusti
bil convențional. Echipele de loco
motive, ca cele conduse de mecani
cii Man Eugen, Tușineanu Flavius, 
Seușan Horea, Mocanu Teodor și 
alții, au reușit să reducă, în zilele 
schimbului, cu 20—25 norma teh
nică de consum. Succese de seamă 
au ’fost obținute și în celelalte lo
curi de muncă.

Drept urmare a muncii entuzia
ste desfășurată și a rezultatelor 
dobîndite, depoul C.F.R. Teiuș, a 
fost declarat fruntaș pe regionala 
Cluj, decernîndu-i-se drapelul roșu 
de producție al Direcției Regionale 
Cluj, în ramura Tracțiune.

ALMAȘAN NICOLAE

gate. Țăranul muncitor Fugaciu 
Pamfil, de pildă, a arătat că el la 
cultura porumbului a îngrășat pă
mîntul cu gunoi natural, a însă
mânțat sămînță aleasă, iar prașilele 
le-a făcut ori de cîte ori a fost ne
voie astfel el a cules o recoltă de 
peste 3.600 kg. porumb boabe la ha. 
De asemenea țăranul muncitor Do- 
bresțu Samoilă a vorbit de felul 
cum a muncit el pămîntul spre a 
obține de pe 80 ari peste 1.900 kg. 
grîu. Țăranii muncitori au as
cultat cu mult interes pe to
varășul Breazu Petru Culița care 
a arătat că, ascultînd sfaturile teh
nicienilor și lucrînd pămîntul în
tocmai cum a fost îndrumat, a re
coltat de pe 10 ari peste 360 kg. 
sămînță de sfeclă de zahăr.

După consfătuire numeroși ță
rani muncitori au plecat hotărîți 
ca de acum încolo să aplice și ei 
întocmai regulile agrotehnice.

C. BARNA

Au realizat importante economii
cialiste lupta pentru cît mai multe 
economii, ei au reușit să-și depă
șească sarcinile de plan și să rea
lizeze o economie la materie pri
mă și materiale, în valoare de pes
te 49.000 lei. De asemenea, prețul 

cum m-a cunoscut și nu-1 putea cu
noaște în vechea Rusie țaristă. înain
te de Revoluție apăreau 859 de zi
are, cu un tiraj de aproximativ 
3.000.000 exemplare. In prezent, în 
Uniunea Sovietică apar peste 8.000 
de ziare, cu un tiraj de peste 
41.000.000 exemplare și editate în 
55 de limbi, revistele — în 48, iar 
cărțile — în 76 de limbi ale po
poarelor din U.R.S.S.

Prin caracterul ei, presa sovie
tică se deosebește radical de presa 
burgheză. Partidul Comunist a 
transformat presa sovietică într-un 
otgan de educare a maselor popu
lare pentru . opera de construire a 
unei vieți noi fără moșieri și ca
pitaliști.

Imediat după răsturnarea guver
nului țarist, în fața tînărului Stat 
Sovietic s-a pus problema trans
formării socialiste a întregii eco
nomii naționale a țării. De aceea, 
tema muncii, a educării omului so

In comuna Sîntimbru, satul Gal- 
tiu, tot mai mulți țărani muncitori 
contractează cu unitățile comer
ciale de^stat și cooperatiste, vînza- 
rea de produse agricole, ^nimale și 
produse animale. Pînă în prezent 
în satul Galtiu peste 50 de produ
cători agricoli au contractat vînza- 
rea de lapte către stat, iar nume
roși țărani • au încheiat contracte 
de îngrășare și vînzare a boilor. 
De asemenea, în urma intensifică
rii muncii politice în rîndul țăra
nilor muncitori, în sat au fost con
tractate peste 22 ha. cartofi și alte 
legume.

Fruntași la contractările de car
tofi sînt întovărășiții Voica Iacob, 
Potopea Traian și țăranii munci
tori Selejan loan și Jurca Silviu. 
La contractările cțe lapte, exemple 
demne de urmat sînt țăranii mun
citori Mîrza Onu și Moldovan 
Candin care au contractat vânzarea 
a cîte 600 litri de lapte fiecare.

HOLTIȘ ȘTEFAN

Să se termine cu favo
ritismul

Cu toată lupta perseverentă des
fășurată de oamenii mtlncii cin
stiți împotriva metodelor de 
muncă învechite, totuși, mai sînt 
încă unii lucrători din comerțul de 
stat care mai practică favoritismul 
și familiarîsmul.

In comuna Teiuș, de pildă, la 
magazinul „Alimentara" (respon
sabil tovarășul Pozsony Alexandru) 
unii lucrători, ca Nyakas Iosif distri
buie unele articole neraționalizate 
după „sistemul” său propriu — ce 
nu-i face cinste — adică pur și 
simplu vinde produsele numai cu
noștințelor și prietenilor, cum este 
cazul distribuirii margarinei din 
ziua de 17 aprilie 1954. De aseme
nea însuși responsabilul Pozsony 
Alexandru întrebuințează astfel de 
„metode". De curînd aici s-au pri
mit portocale. Aceste portocale însă 
au fost servite pe sprinceană cu
noștințelor din cadrul „familiuței" 
tovarășului responsabil.

L. PROFIRI și 
MAREȘ VETURIA

de cost la fabricarea făinii albe a 
fost redus cu 6,25%.

S-au evidențiat în mod deosebit 
echipa tovarășului Man Mihai, to
varășii Balog Iosif, Griin Ernest și 
alții. GHEORGHE C.

vietic în procesul construirii socia
lismului a devenit una din temele 
principale ale presei sovietice. In

V. I. Lenin și I. V. Stalin, făuritorii 
presei comuniste

acea perioadă, ziarele popularizau 
noile construcții de uzine și fa
brici, publicau materiale despre 
țărănimea sovietică care a pornit 
pe drumul muncii colective în agri
cultură. Mii de corespondenți mun

Mecanizatorii de la S.M.T. Alba, 
ce-și desfășoară activitatea pe o- 
goarele gospodăriilor colective, a 
întovărășirilor și ale țăranilor 
muncitori cu gospodărie individuală 
din raion, au reușit ca >pînă la data 
de 29 aprilie să realizeze planul 
la lucrările agricole de primăvară 
în procentaj de 101%.

întrecerea socialistă face să 
sporească tot mai mult elanul bri
găzilor aflate în întrecere. Frun
tașă pe stațiune s-a dovedit a fi 
brigada 7-a, condusă de utemistul 
Marcu Simion, care și-a realizat pla
nul în proporție de 125%, făcînd

Crește numărul depunătorilor la C. E. C.
In raionul nostru crește tot mai 

mult numărul depunătorilor la 
C.E.C. Față de anii precedenți, vo
lumul sumelor depuse este tot mai 
mare. Sumele depuse în lunile ia
nuarie, februarie, martie, și aprilie 
a anului curent, au crescut cu 
80% față de sumele depuse în lu
nile corespunzătoare a anului 1953.

Creșterea numărului de depună
tori a determinat lărgirea rețelei 
C.E.C. prin înființarea a încă două 
agenții C.E.C. P.T.T. în comunele 
Meteș și Mihalț. Astfel avem în ra- 
'on 7 unități C.E.C. P.T.T. în cen
trele mai importante, care deser
vesc mai mult depunătorii de la 
sate.

In majoritatea întreprinderilor și 
instituțiilor din raion, aproape 
toți salariații sînt depunători la 
C.E.C. In frunte la depuneri se si
tuează funcționarii Băncii de Stat

Mai multă atenție pentru
Deși au trecut mai bine de 3 luni 

de cînd cooperativa „Albina" din 
Galda de Jos a fuzionat cu coope
rativa „9 Mai" din Teiuș, totuși nu 
se vede nici o îmbunătățire în ceea 
ce privește aprovizionarea coope
rativei din Galda de Jos.

Tovarășul Ciobu Gheorghe, pre
ședintele cooperativei „9 Mai", din 
Teiuș de la semnarea procesului 
verbal de fuziune, doar o singură 
dată a dat pe la cooperativa din Gal
da de Jos, și atunci grăbit, a făcut 
doar promisiuni, ca pînă la urmă să 
nu ia nici o măsură pentru o mai 
bună aprovizionare a cooperativei cu 

citori, funcționari, și țărani au 
devenit colaboratori activi ai ziare
lor. In corespondențele lor ei de- 
mascau cu curaj uneltirile dușma
nului de clasă, criticau pe lucrăto
rii care nu-și făceau datoria, scriau 
despre începutul vieții noi, despre 
succesele obținute în producție.

Presa sovietică folosește cu pri
cepere critica și autocritica — me
todă importantă de îndreptare a 
lipsurilor și de îmbunătățire a în
tregii munci. Publicînd corespon
dențele cu caracter critic ale mun
citorilor, țăranilor, reprezentanți
lor Intelectualității, ziarele sovie
tice ajută partidul să scoată la 
iveală și să înlăture lipsurile, să 
ridice inițiativa creatoare a oame
nilor muncii în opera de construire 
a comunismului.

Organele de partid sovietice spri
jină prin toate mijloacele presa în 
lupta ei pentru eficacitatea mate
rialelor publicate. Congresul al 
XIX-lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice a subliniat cu o 
nouă putere importanța excepționa
lă a criticii și autocriticii și a che

în același timp însemnate econo
mii de ulei și motorină.

Tractorist fruntaș pe stațiune 
este în prezent utemistul Popovidi 
Ilie, care, aplicînd metoda grafi
cului orar, a reușit să realizeze 
planul în procentaj de 180%. Fru
moase rezultate au obținut și trac
toriștii Pădeanu Nicolae și Popa 
loan, care au obținut o depășire 
de plan de 70%. In prezent tracto
riștii luptă cu succes pentru a obține 
noi victorii îjn muncă, făcînd în 
același timp lucrări de bună cali
tate.

MUNTEANU IOAN

a R.P.R., ai secției financiare ra
ionale, muncitorii și funcționarii 
de la S.M.T. și alții.

Pentru stimularea interesului oa
menilor muncii, în afară de depu
nerile cu dobîndă s-a introdus și 
sistemul depunerilor de economii 
cu cîștiguri.

Oamenii muncii din raionul nos
tru se conving tot mai mult de a- 
vantajeie economisirii banilor prin 
C.E.C. Pentru lărgirea rețelei de 
depunători la C.E.C. o prețioasă 
contribuție au dat tovarășii Solo
mon Cornel de la cooperativa 
„Muncă nouă", Nandrea Nicolae, 
Turcu Gheorghe, Sferdeanu Vasile 
și alții. In mediul sătesc o largă 
activitate au delsfășurat agențiile 
C.E.C. P.T.T. de la Meteș și Zlat- 
na, contribuind la realizarea pla
nului pe raion.

ȘERDEAN NICOLAE

aprovizionarea cooperativei
articole de primă necesitate. La 
cooperativa din Galda de Jos nu 
se găsesc chibriite, țigări, sare, sti
cle de lampă, etc., de care se simte 
atît de mult nevoie.

Bodega cooperativei din Galda 
de Jos, din cauza slabei apro
vizionări cu băuturi, stă mai 
mult închisă decît deschisă.

Este timpul ca conducerea coo
perativei „9 Mai", să ia urgente 
măsuri, ca într-adevăr fuziunea cu 
cooperativa „9 Mai" să asigure o 
mai bună aprovizionare a țăranilor 
muncitori din această comună.

B. ANTONIE

mat la luptă hotărîtă împotriva fe
nomenelor negative, la desfășura
rea mai largă a criticii de jos, la 
lupta necruțătoare împotriva ace
lora care înăbușe critica.

Din experiența glorioasă a pre
sei, făurită de Lenin și Stalin, înva
ță presa progresistă de pretutin
deni, în frunte cu presa partidelor 
comuniste și muncitorești.

îndrumată și sprijinită de partid, 
presa noastră se dezvoltă pe 
drumul presei de masă de tip nou, 
pe drumul presei sovietice. Urmînd 
pilda presei sovietice, ziarul „Scân
teia" și celelalte ziare din țara 
noastră însuflețesc masele în lup
ta pentru socialism, contribuie la 
descoperirea și la extinderea meto
delor și inițiativelor înaintate; mo
bilizează oamenii muncii pentru 
traducerea în viață a hotărîrilo 
partidului și guvernului, demască 
cu hotărîre uneltirile dușmanilor 
poporului muncitor și critică cu 
curaj deficiențele și slăbiciunile din 
diferite sectoare de activitate.

Punînd în centrul activității sale 
îndrumarea și sprijinirea corespon-



Sărbătorirea zilei de I Mai la Alba-lulia
In ziua de 1 Mai — prima zi de 

adevărată primăvară — străzile, 
fațadele caselor, ale întreprinderi
lor și instituțiilor din orașul nos
tru s-au împodobit sărbătorește.

Razele calde ale soarelui încon
jurau cu o lumină aurie pancartele 
pe care erau înscrise lozinci și mi
ile de drapele roșii și tricolore care 
își legănau faldurile în adierea vîntu- 
lui proaspăt de primăvară.

încă din revărsatul zorilor mii 
de oameni ai muncii se îndreptau 
cîntînd plini de voioșie spre piața 
orașului unde avea loc mitingul. 
Pe fața lor se citea încrederea în 
viitorul luminos, dorința de a-și 
afirma în această măreață zi a 
solidarității internaționale a celor 
ce muncesc, dragostea și atașa
mentul puternic față de partid și 
guvern, hotărîrea de a munci cu și 
mai mare avînt pentru traducerea 
în viață -a politicii partidului.

Mai erau cîteva minute pînă la 
începerea mitingului. Muncitori, 
țărani muncitori și intelectuali din 
oraș, în grupuri compacte scan
dau lozinci prin care își ex
primau cu putere dragostea față de 
partid și guvern, precum și față 
de marele popor sovietic care ne 
ajută să construim socialismul.

In tribună iau loc membri ai Co
mitetului raional de partid, acti
viști ai organizațiilor de masă, 
muncitori și țărani muncitori frun
tași ai întrecerii socialiste și ai re
coltelor bogate, oameni ai culturii.

Desfășoară o intensă muncă pentru aplicarea 
regulilor agrotehnice

Colectivul căminului cultural din 
■comuna Hăpria, sprijinit și îndru
mat de sfatul popular și organiza
ția de bază din comună, desfă
șoară o intensă muncă culturală 
în rîndul țărănimii muncitoare 
pentru aplicarea celor mai înain
tate metode agrotehnice.

A fost programat un ciclu de 
117 conferințe cu conținut agroteh
nic, recomandate de secția agri
colă a sfatului popular raional 
Alba, care au fost ținute cu regu
laritate în fiecare săptămînă. De 
asemeni s-au ținut conferințe în 
fiecare duminică, cu caracter a- 
gricol și zootehnic, care au fost 
audiate cu mult interes de către 
țăranii muncitori. In mod deose
bit au fost ascultate conferințele 
despre : „Menținerea umezelii în 
sol”, „Semănatul porumbului și 

■'cartofilor în cuiburi așezate în pă
trat” și altele.

In cadrul „Săptămînii căr- 
"țri agrotehnice", au fost repar

denților de presă, ziarul „Steaua Ro
șie” sub îndrumarea Comitetului ra
ional de partid Alba, a dat o mai 
mare atenție corespondenților și

■ scrisorilor primite.
Numărul corespondențelor pri

mite de ziarul nostru în primul tri
mestru al acestui an a crescut față 
■de primul trimestru al anului tre
cut. In ele au fost scoase cu cu
raj lipsurile și criticați acei care 
nu au înțeles să-și facă datoria 
la ilocul lor de producție, și în ace
lași timp s-a scos în evidență în
ceputurile vieții noi, succesele și 
realizările obținute în diferite sec
toare de muncă.

Corespondenți ca Lazăr Iacob 
de la C.F.R. Coșlariu, Cotea Eu
gen de la întreprinderea Zlatna, 
Tîrtescu Vintilă de la C.F.R. Teiuș, 
Iosif Frîncu, învățător din Benic, 
Dobîrtă Mihai din gospodăria agri
colă colectivă Cisței, Salcău Ionel 
din gospodăria agricolă colectivă 
Obreja și mulți alții, au alimentat 
ziarul nostru cu diferite probleme

■ de la locul lor de muncă,. genera-

De odată o tăcere solemnă cu 
prinde întreaga piață.

A luat cuvîntul tovarășul 
Mărgineanu Ion, primsecretar al 
Comitetului raional de partid 
Alba, care a felicitat pe participan- 
ții la miting și a trecut în revistă 
realizările oamenilor muncii din ra
ion în cinstea zilei de 1 Mai. 
Participanții au primit numeroase 
pasaje din cuvîntare cu vii și înde
lungate aclamații, scandînd lozinci 
de slavă marelui Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice și manifestîn- 
du-și dragostea față de partidul 
și guvernul nostru care iluptă 
necontenit pentru ridicârea nivelu
lui de trai material și cultural a'l 
oamenilor muncii.

După cuvîntare s-au dat citire 
telegramelor trimise C.C. al P.C. 
U. S. și C. C. al P. M. R. prin 
care oamenii muncii din raion s-au 
angajat să-și intensifice eforturile 
în lupta pentru pace și socia
lism. Prin aplauze îndelungate ele 
au fost susținute cu căldură de cei 
prezenți la miting.

O puternică manifestație a uni
tății dintre partid, guvern și popor 
a constituit-o și sărbătorirea zilei 
de 1 Mai în raion. La Zlatna, Te- 
iuș și în alte comune, oamenii 
muncii, prin însuflețirea cu care au 
participat la miting, și-au afirmat 
hotărîrea de a înfrunta greutățile ce 
Iernai stau în cale, de a nu precupeți 
nici un efort pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid și guvern.

tizate și citite de către țărănimea 
muncitoare un număr de peste 250 
cărți și broșuri cu caracter agri
col din biblioteca căminului, iar 
cooperativa „Horia" care a aran
jat o frumoasă vitrină cu cărți, a 
vîndut în scurt timp peste 150 
cărți și broșuri agricole.

Țăranul muncitor Marian Gheor- 
ghe, înapoind bibliotecii broșura 
„Metodele și tehnica creșterii ani
malelor", a arătat că a învățat 
mult din această carte și va aplica 
cu folos cele învățate în creșterea 
animalelor.

Ca răspuns l-a chemarea partici- 
panților la consfătuirea pe țară a 
fruntașilor în producție la cultura 
porumbului, cartofilor și a sfeclei 
de zahăr, țăranii muncitori cu gos
podării individuale, ca Gruian Ni- 
colae, Chirilă Teodor și alții s-au 
angajat să respecte cu strictețe re
gulile agrotehnice.

SIRBU NICOLAE 
coresp. voluntar

lizîndu-se experiența activității 
practice.

Materialele care au semnalat o 
serie de lipsuri din raion în pa
ginile ziarului, au dat posibilitatea 
Comitetului raional de partid și 
organelor economice să ia o serie 
de măsuri în vederea înlăturării 
deficiențelor manifestate. De pildă, 
în urma criticării lipsurilor mani
festate în activitatea conducerii 
fabricii „Sîntimbru" au fost luate 
o serie de măsuri pentru înlătura
rea lipsurilor care existau acolo. 
De asemeni în unele cazuri de aba
teri ale lucrătorilor din comerțul 
socialist, s-au luat măsuri practice 
împotriva elementelor necorespun
zătoare.

E necesar ca presa noastră să 
fie cît mai larg răspîndită, sa do- 
bîndească cît mai mulți cititori. 
Ziariștii noștri au datoria de a 
învăța cu sîrguință din experien
ța bogatei prese sovietice și a 
practica zi de zi învățăturile leni- 
nist-staliniste în măreața operă de 
construire a socialismului în patria 
noastră.

Popoarele Uniunii Sovietice săr
bătoresc în fiecare an, ia 7 mai, 
Ziua radiofoniei. Această Zi tradi
țională reprezintă o trecere în re
vistă a realizărilor radiotehnicii și 
științei despre radio, ale radiodi
fuziunii și radioficării, radiocomu- 
nicațiilor, industriei radioului și 
ale realizărilor radioamatorilor, 
care cuprind pături tot mai largi 
ale populației.

Ziua radiofoniei a fost instituită 
de Guvernul Sovietic în 1945 cu 
prilejul aniversării a 50 de ani de 
la remarcabilul eveniment din is
toria radioului : la 7 mai 1895 sa
vantul rus Alexandr Popov a de
monstrat la o ședință a Societății 
fizico-chimice ruse prima instalație 
de radio din lume.

Invenția savantului rus a fost 
pregătită de întreaga dezvoltare a 
științei și tehnicii din Rusia, de lu
crările remarcabile ale fizicienilor 
și electrotehnicienilor ruși V.V. Pe
trov, B.S. Iakobi, P.L. Șiling, P.N. 
Iablocikov, A.N. Lodîghin și ale 
multor altora. A.S. Popov a fost 
un reprezentant strălucit al acestei 
școli a savanților ruși.

A.S. Popov este întemeietorul 
multor ramuri ale radiotehnicii: al 
radarului și radionavigației, al 
principiilor emisiunilor de radio 
dirijate, al radiogoniometriei etc. 
Pe baza lucrărilor sale experimen
tale el a dovedit încă în acele tim
puri posibilitatea creării de radio- 
faruri.

Astăzi, radioul a pătruns în cele 
mai îndepărtate regiuni ale Uni
unii Sovietice. Zeci de milioane de 
oameni ascultă zilnic emisiunile 
stațiunilor de radio, folosind peste 
20 milioane de aparate de radio și 
difuzoare instalate în locuințele 
muncitorilor, colhoznicilor și func
ționarilor, învățătorilor etc., pre
cum și în cluburi, școli, cămine 
culturale și colțurile roșii din între
prinderi, în colhozuri și sovhozuri.

Teodor Domșa închise poarta 
ogrăzii și aranjîndu-și mai bine 
pălăria, o porni încet spre sfatul 
popular al comunei Pețelca. In 
drum, un om, după ce-i dădu bi
nețe, se adresă :

— încotro așa de dimineață ?
— înspre sfat merg, că am au

zit că au venit tehnicienii cu tă- 
bacu și vreau să vorbesc cu ei — 
răspunse Teodor.

— Cum ? Să vorbești cu ei ? Eu 
te sfătuiesc să lași tăbacu în pace, 
ce-ți trebuie ție belea pe cap, n-ai 
altceva de lucru ? grăi drumețul 
cam repezit.

— Ce știi tu. Tutunul, începu 
Teodor, aduce cîștig mare, avan
taje nu belea, cum spui tu. Patru 
mii de lei am luat anul trecut pen
tru tutun. Patru miișoare, în mînă, 
îs bani nu glumă, și apoi nu-ți mai 
spun de pînză, bumbac etc. și acum 
să-l părăsesc ? Asta nu se poate, 
vorbele tale pentru mine-s vînt, 
m-ai înțeles ?

— Bătute-ar norocul să te bată, 
asta n-am știut, zici că patru mii 
de lei?... Dar pentru cît tutun, 
măi omule ? — grăi drumețul mai 
aprins.

— Pentru 450 kg. de foi de tu
tun. N-a fost vremea așa bună că 
scoteam peste 600 de kg. Apoi 
drept să-ți spun, cei 20 de ari care 
i-am cultivat cu tutun, i-am lucrat

Ziua radiofoniei în U. R. S. S.
de O. ELIN

In U.R.S.S. se acordă o deose
bită atenție radioficării satelor. In 
1953, în casele colhoznicilor au 
fost instalate peste un milion de 
difuzoare ; numărul .aparatelor de 
radio a crescut în această perioa
dă cu cîteva sute de mii, iar numă
rul ascultătorilor de radio — cu 
peste 10 milioane de oameni.

In Ucraina, de pildă, ,a fost ter
minată radioficar.ea tuturor așeză
rilor populate dintr-un număr con
siderabil de raioane. In Ucraina, 
ca și în toate celelalte republici so
vietice, a luat o largă -răspîndire 
radiocomunicația în agricultură. In 
S.M.T.-urile, colhozurile și sovho
zurile R.S.S. Ucrainene au fost in
stalate peste 15.000 de stâții de 
radio „Urojai".

Anul acesta, în localitățile rurale 
va crește și mai mult ritmul radio
ficării și radiocomu-nicațiilor. La 
aceasta va contribui marele nu
măr de aparate de radio și de te
leviziune pe care le va livra indus
tria : în 1954 — peste 3.000.000, în 
1955 — peste 4.500.000 iar în 1956 
— 5.400.000.

Radioamatorii aduc o importantă 
contribuție la dezvoltarea radiofi
cării și radiocomunicațiilor. Radio
amatorii sovietici au fost primii 
care au folosit undele scurte pen
tru comunicațiile prin radio la 
mari depărtări, au fost inițiatorii 
organizării de stații de radio pe 
unde scurte în Arctica ; ei au fost 
primii r-adiofoniști în regiunea po
lară, au luat parte la expedițiile 
organizate de Academia de Științe 
a U.R.S.S. în pustiul Kara-Kum, 
în Pamir etc. Ei au fost inițiatorii 
construirii de noduri de radioam
plificare atît de răspîndite în pre
zent. Radioamatorii au construit și 
multe sute de tipuri de aparate de 
radio.

Cultivatorul de tutun
cum spune cartea, că nu degeaba 
am scos 450 de kg., adică de două 
ori mai mult decît alții.

— Asta-i bine, bade Teodor, 
dacă l-ai lucrat cum trebuie apoi 
ți-a dat și rod, — spuse omul cu 
o voce limpede. Vezi că eu nu 
știam ce foloase aduce cultivarea 
tutunului și m-.am luat după po
vești, că tutunului nu-i merge bine 
prin locurile noastre... dar acum, 
drept să-ți spun Teodore, închei și 
eu contract, că doar n-o fi nici un 
bai.

Și așa din vorbă în vorbă 
Domșa Teodor, împreună cu dru
mețul său au ajuns în fața sfatului 
popular. In încăperea sfatului vreo 
20 de oameni discutau cu tehnicie
nii despre cultura tutunului. Ușa 
se deschise și Teodor cu drumețul 
lui au intrat înăuntru.

— Iaca a venit Taloangă (așa-i 
spune lui Teodor prin sat), el e 
„tata" tutunului în comuna noastră 
— grăi un om care mîzgălea cu 
creionul o foaie de hîrtie.

— Bine v-am găsit, cinstiți 
oameni — începu Teodor, după ce 
strî-nse mîna președintelui. Să 
cultivăm tutun că ne va aduce fo
loase mari, nu glumă. Nu vă luați 
după vorbele chiaburilor din sat, 
ci urmați-i pe tehnicieni și pe gos
podarii cinstiți care au cultivat tu
tun și cunose rostul lui. Nu vă dați 
înlături la semnarea contractului.

Mulți dintre talentații construc
tori de aparate de radio, lucrători 
științifici, ingineri și municitori-ino- 
vatori, care lucrează în toate do
meniile radiotehnicii, au ieșit din 
rîndurile radioamatorilor. Cei mai 
mari specialiști de .radio din țară 
— A. Minț, membru-corespondent 
al Academiei de Științe a U.R.S.S., 
constructorii I. Neviajski, E. Ghe- 
nișta, B. Kuxsenko, Z. Model, V. 
Melnikov, G. Ghimkin, V. Spaghin, 
B. Lazarev, laureați ai Premiului 
Stalin, și mulți alții și-au înce
put activitatea ca radioamatori.

O mărturie strălucită a impor
tantelor succese obținute de con- 
structorii-radioamatori, a creșterii 
măiestriei lor, o constituie expozi
țiile anuale locale (pe raioane, .re
giuni, orașe și republici) și unio
nale ale creației radioamatorilor, 
devenite tradiționale în U.R.S.S, 
La expoziția unională de radio din 
1953, de pildă, au fost prezentate 
peste 12.000 modele de aparate 
de radio și diferite dispozitive con
struite de radioamatori. Aici au 
fost expuse aparate care contribuie 
la introducerea radiotehnicii în e- 
conomia națională, instalații de 
televiziune, de transmisie și recep
ție, dispozitive și aparate pentru 
radiofiicare, radiocomu-nicații și ra
diodifuziune.

Radiodifuziunea și televiziunea 
sovietică cohstituie un mijloc pu
ternic de culturalizare a maselor 
largi ale populației, de îmbogățire 
a vieții spirituale a oamenilor 
muncii.

Primul decret al tinerei Repu
blici Sovietice, transmis prin radio 
în octombrie 1917, a fost Decretul 
asupra păcii. De atunci, radiodifu
ziunea sovietică slujește cu credin
ță cauzei păcii, cauza întăririi prie
teniei între popoare.

(Agerpres)

Uitați-vă la mine, măi oameni 
buni, doar mă cunoașteți că sînt de 
aici din satul ăsta, eu nu vă în
demn la rău, ci la bine. Anul tre
cut am cultivat pe 20 de ari tutun 
și mi-a adus foloase mari. Dacă 
nu cunoaștem toți treaba tutunu
lui, apoi avem tehnicienii care ne 
îndrumă la tot pasul. Și acum să 
trecem la treabă, să încheiem con
tractele.

— Dacă contractezi și tu, măi 
Toloangă, grăi un om cu părul -al
bit de bătrînețe, apoi contractăm 
și noi.

— Eu am și contractat, spuse 
Teodor, 30 de ari, anul ăsta.

— Cum, ai contractat ? — în
treabă acelaș bătrîn. Tovarășe teh
nician, adu contractele și tre- 
ce-mă și pe mine cu 25 de ari, nu 
vreau să mă las mai jos decît To
loangă.

— Sîntem gospodari și nu glu
mă — spuse un alt țăran, pe fața 
căruia se zărea o licărire de feri
cire.

Toți cei care se aflau în încăpe
rea sfatului au încheiat contracte 
pentru cultivarea tutunului. Cu 
zîmbetul pe buze, Teodor Domșa 
se întorcea spre casă. După ce-șl 
văzu răsadnița cu tutun, spuse 
mînd-ru: 800 de kg. de foi vreau 
să scot -anul ăsta, numai de 
calitatea I-a și a Il-a.

L. DUMBRAVA



NOTE Șl COMENTARII EXTERNE 

Din practica lui McCarthy 
de I. IARȚEV

Intr-o bună zi, un om cinstit, un 
cetățean american este acuzat de 
numeroase fapte care, după men
talitatea cercurilor reacționare, 
constitue păcate de moarte. De 
obicei, este ușor să prezici toate 
consecințele fatale care decurg din 
aceasta : el este dat afară din sluj
bă, apoi este trecut pe „lista nea
gră" și, în cele din urmă, este che
mat la interogatoriu în fața lui 
McCarthy...

Tocmai după acest calapod s-a 
desfășurat luna aceasta „cazul" 
cunoscutului om de știință-atomist 
american Robert Oppenheimer. Pe 
orizontul Washingtonului, Oppen
heimer nu este o figură de rînd. El 
a ocupat postul de consilier guver
namental pentru problemele ener
giei atomice. Acum, el este „sus
pendat provizoriu" în legătură cu 
cercetarea „lealității" sale.

Lucrurile au început în felul ur
mător : Senatorul McCarthy a de
clarat că este în posesia unor de
poziții „făcute sub prestare de ju
rământ" și care stabilesc vinovăția 
lui Oppenheimer. Din declarațiile 
„gentlemanului din Wisconsin", 
menite să stîrnească senzație, nu 
reiese totuși limpede ce fel de „de
poziții" sînt acestea și cine l-a îm
puternicit să întrepindă o anchetă, 
Totuși, aluziile vagi și amenințări
le voalate ale lui McCarthy s-au 
dovedit a fi mai mult decît sufi
ciente ; presa reacționară a stîrnit 
zarvă în jurul acuzațiilor ticluite 
împotriva lui Oppenheimer. Este 
semnificativ în această privință ur
mătorul fapt: Ziarul „New York 
Times" a publicat în legătură cu 
aceasta o informație pe șase coloa
ne a lui Reston, corespondentul din 
Washington, și a consacrat două 
coloane întregi textului scrisorii a- 
dresate lui Oppenheimer de către 
Comisia pentru energia atomică și 
răspunsului dat de acest om de ști
ință. Acesta a declarat cît se poa
te de categoric că niciodată nu a 
fost membru al partidului comu
nist.

Pare a fi limpede 1 Și totuși, du
pă cum a declarat Reston, cele 
cinci instanțe superioare din Wa
shington — Casa Albă, Ministerul 
Justiției, Departamentul de Stat, 
Ministerul Apărării și Comisia pen
tru energia-atomică — s-au apucat 
să studieze cu zel „principalele ca
pete de acuzare aduse lui Oppen
heimer. I se incriminează faptul că 
în tinerețe... „a fost îndrăgostit de 
o comunistă" și mai tîrziu „s-a în
surat cu o femeie care fusese în 
trecut și ea comunistă"... Pe acest 
motiv, McCarthy, holbînd ochii, 
sbiară în întreaga Americă „Aju

Rechemarea personalului 
ambasadei sovietice din Australia

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
După cum s-a mai anunțat, în 

urma acțiunilor guvernului aus
tralian, incompatibile cu normele 
elementare ale relațiilor internațio
nale și care au creat o situație care 
nu numai că exclude posibilitatea 
unei activități diplomatice normale 
a ambasadei sovietice dar consti
tuie totodată o amenințare pentru 
securitatea personală a membrilor 
ambasadei, guvernul sovietic a ho
tărî! să recheme pe ambasadorul 
U.R.S.S. în Australia și întregul 
personal al ambasadei sovietice. 
Totodată, guvernul sovietic a de
clarat că nu este cu putință ca 

tor ! Oppenheimer nu prezintă în
credere 1“

Judecînd după unele date, întâm
plarea cu concedierea lui Oppen
heimer depășește limitele unui caz 
izolat de persecutare a unui om 
de știință. Chiar și bi-ne-cunoscuții 
frați Alsop recunosc că McCarthy 
încerca „să însceneze un proces 
împotriva lui Oppenheimer și a 
altora" încă din vara anului trecut. 
Sub „altora" trebuie să se subîn- 
țeleagă probabil, cercurile științi
fice și culturale în general. Aceste 
cercuri îngrijorate de atacurile Iui 
McCarthy intenționează după cum 
se vede, să creeze în prezent un 
fel de „fond permanent pentru apă
rarea reprezentanților 'lumii științi
fice".

Această măsură este mai mult 
decît oportună 1 Este suficient să 
ne reamintim de evenimentele care 
s-au petrecut nu mai departe de 
cît anul trecut pentru a vedea lim
pede că McCarthy & Co. țin sub 
focul armelor lor, persecută și pri
gonesc pe cei mai marcanți oa
meni de cultură din S.U.A. — scri
itori, oameni de știință, . pictori, 
muzicieni și ziariști.

In cele ce urmează vom da o 
scurtă cronică, care este departe 
de a epuiza lista lungă a intelec
tualilor americani citați în fața lui 
McCarthy numai în decursul unui 
singur an. In februarie 1953, sub
comisia condusă de McCarthy a 
chemat la interogatoriu pe Howard 
Fast... In luna martie, senatorul 
McCarthy a atacat pe cunoscutul 
economist și scriitor James Allen, 
îndeosebi pentru cartea lui „Mono
polurile internaționale și pacea"... 
In luna mai a fost interogat poetul 
popular negru Langston Hews, 
care în versurile din culegerea sa 
„Macheta unui vis denaturat" a 
declarat că în America este pri
mejdios pînă și să visezi despre li
bertate... In luna iulie, McCarthy a 
interogat pe dramaturgul Arno 
D’Usseau, autorul cunoscutei pie
se „Rădăcini adînci"... In luna oc
tombrie, scriitorul publicist Harvey 
O’Connor, autorul cărții demasca
toare „Milioanele familiei Mellon", 
a fost acuzat de „nerespectarea 
Congresului". In sfîrșit, în luna 
noembrie, McCarthy a declarat 
nulă — ce credeți ? — Constituția 
americană. Referirile la Constitu
ție a fiecărui interogat, a declarat 
McCarthy, constituie o „dovadă 
convingătoare" că acest om „s-a 
ocupat cu spionaj"... De aici, după 
cum se, vede, pornește o linie di
rectă spre „cazul Oppenheimer" 
declarat ca „neleal"...

(Agerpres)

personalul ambasadei Australiei să 
continue să rămînă la Moscova.

La 29 aprilie, ambasadorul 
U.R.S.S., N.I. Generalov, și perso
nalul ambasadei sovietice au pără
sit Australia plecînd spre patrie. 
După plecarea personalului amba
sadei sovietice, la cererea guver
nului sovietic, apărarea intereselor 
Uniunii Sovietice în Australia va 
fi preluată de legația Suediei la 
Canberra.

La 30 aprilie, în urma cererii gu
vernului sovietic, personalul amba
sadei australiene la Moscova a pă
răsit teritoriul U.R.S.S.

La conferința de Ia Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe

Ședința
GENEVA (Agerpres). — La 3 

mai a avut loc cea de a șasea șe
dință a conferinței de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe. 
Ședința a fost prezidată de A. 
Eden, ministrul Afacerilor Externe 
al Marii Britanii.

La începutul ședinței, Eden a 
anunțat că primul ministru al 
Ceylonului, Kotelawala, a infor
mat conferința de la Geneva des
pre acea parte a comunicatului fi
nal al conferinței de la Colombo, 
care se referă la problema Indochi- 
nei. După cum se știe, reprezen
tanții țărilor din Asia de sud care 
au participat la conferința de la 
Colombo au cerut încetarea focului 
în Indochina.

In cadrul discuțiilor cu privire 
la problema coreeană, primul a 
luat 'cuvîntul Bion Ion Te, minis
trul de externe lisînmanist. Cuvîn- 
tarea rostită de Bion Ion Te n-a 
constituit nimic nou față de obiș
nuitele revărsări de calomnii la a- 
dresa R.P.D. Coreene, R.P. Chine
ze și U.R.S.S.

A luat apoi cuvîntul Nam Ir. Re- 
ferindu-se la propunerile concrete 
pe care le-a făcut încă în prima șe
dință a conferinței, Nam Ir a sub
liniat că aceste propuneri se ba
zează „pe principiul că poporul co-

Consfătuirea șefilor celor 
cu reprezentantul

GENEVA (Agerpres). — TASS
La 3 mai a avut Ioc la Geneva 

o consfătuire a șefilor delegațiilor 
S.U.A. (B. Smith), Angliei (A. 
Eden), Franței (G. Bidault) cu 
reprezentantul lui Bao Dai — 
Nguen- Kuok Din, ministru al afa
cerilor externe, care a sosit la Ge
neva. După consfătuire s-a dat pu
blicității declarația lui Nguen Kuok 
Din, în care se spune că reprezen
tantul regimului baodaist „consim
te" să ia parte la conferință împre
ună cu reprezentantul Vietnamu
lui democrat, cu toate că obiectea
ză cu anticipație împotriva oricărei 
hotărîri în problema Indochine! 
care ar încălca „independența, su-

Membri ai Congresului american se pronunță 
împotriva amestecului S.U.A. în războiul din Indochina 
WASHINGTON (Agerpres). —
TASS transmite:

Republicanul Bennett (din par
tea statului Michigan), membru în 
Camera Reprezentanților, a pre
zentat o rezoluție prin care se in
terzice Statelor Unite să intre în 
războiul din Indochina, fără con- 
simțămîntul Congresului. Rezoluția 
lui Bennett interzice de asemenea 
cheltuirea oricăror fonduri în acest 
scop.

Cuvântările unor membri ai Con
gresului, precum și materialele pu
blicate în Buletinul „Congressio
nal Record" dovedesc că alegătorii

Divergențe între membrii guvernului francez
PARIS (Agerpres). — TASS: La 

4 mai parlamentul francez își reia 
lucrările. Biroului Adunării Națio
nale i-au și fost prezentate patru 
interpelări făcute guvernului în 
problema indochineză. Ziarele fran
ceze din seara zilei de 3 mai subli
niază că sesiunea parlamentară 
care se deschide se va desfășura 
sub semnul examinării proolemel 
indochineze și a problemei .cu pri
vire la „armata europeană". Zia-tii 
„Le Monde" scrie că în problemă 
indochineză există divergențe în 
sînul guvernului Laniel. Aceste di
vergențe au reieșit din nou la șe

d i n 3 mai
rean trebuie să procedeze la ține
rea alegerilor libere".

După ce ia luat cuvîntul repre
zentantul Greciei, Stephanopulos, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze, Ciu En-lai, a rostit 
o importantă cuvîntare. Ea a fost 
ascultată cu o mare atenție de re
prezentanții aflați în sala de ședin
țe a Palatului Națiunilor. După ce 
a înfierat minciunile și calomniile 
delegatului sudcoreean care, cum 
a arătat Ciu En-lai, se află cu to
tul la ordinele S.U.A. — ministrul 
de externe al R.P. Chineze a cerut 
reglementarea imediată a proble
mei prizonierilor de război. Ciu 
En-lai a cerut să se ia măsuri ime
diate pentru a se asigura repatrie
rea prizonierilor de război coreeni 
și chinezi care au fost reținuți cu 
forța și înrolați în armata lisînma- 
nistă și în rîndurile bandelor go- 
mindaniste.

Ciu En-lai a făcut propuneri 
concrete în vederea soluționării 
juste și imediate a problemei pri
zonierilor de război.

Delegații Canadei și Olandei, 
care se înscriseseră de asemenea 
la cuvînt, au amînat declarațiile 
lor pentru a doua zi. Ședința din 
ziua de 3 mai a luat sfîrșit la ore
le 18,30 ora locală.

trei delegații occidentale 
regimului baodaist
veranitatea și integritatea teritori
ală" a Vietnamului. In comunica
tul oficial cu privire la consfătuirea 
din 3 mai se spune că ea a avut 
loc la sediul delegației franceze 
sub președinția lui G. Bidault. După 
cum se subliniază în comunicat, 
cei patru participanți la această 
consfătuire au căzut de acord că 
participarea Vietnamului democrat 
la conferința de la Geneva nu tre
buie să însemne „recunoașterea lui 
de drept". Inafară de aceasta s-a 
hotărît că reprezentanții celor pa
tru delegații — S.U.A., Angliei, 
Franței și regimului baodaist — 
vor continua să se consulte în 
cursul conferinței de la Geneva.

se opun amestecului S.U.A. în răz
boiul din Indochina.

Un alt membru al Camerei Re
prezentanților, republicanul Sheehan 
(din partea statului Illinois), a 
declarat la 29 aprilie că în convor
birile avute și în scrisorile primite 
de la alegători, „aceștia nu spun 
nici măcar un singur cuvînt în fa
voarea folosirii soldaților noștri în 
războiul din Indochina”.

Democratul Friedel (din partea 
statului Maryland) a subliniat în 
cuvîntarea sa că protestează cu ho- 
tărîre împotriva trimiterii trupelor 
americane în Indochina.

dința consiliului de miniștri din 30 
aprilie. „Le Monde" arată că dună 
părerea lui Reynaud, vicepreședinte 
al consiliului de miniștri, este ne
cesar ca, imediat după deschiderea 
dezbaterilor în problema indochi
neză să se ceară încetarea războiu
lui în Indochina prin intermediul 
unei a treia putefi. Reynaud s-a 
pronunțat pentru stabilirea neîn- 
tîrziată a legăturilor cu reprezen
tanții guvernului Ho Și Min. Împo
triva acestei poziții s-au pronun
țat Schumann, subsecretar de stat 
al afacerilor externe, și prirnul mi
nistru Laniel.

încheierea 
lucrărilor confe

rinței de la Colombo
.DELHI (Agerpres). — TASS
Biroul indian de- informații a- 

nunță încheierea conferinței de la 
Colombo a primilor miniștri ai ță
rilor din Asia de sud-est.

Participanții la conferință au ce
rut încetarea imediată: a focului din: 
Indochina.

In comunicatul conferinței primi
lor miniștri, dat publicității la 2 
mai, se spune că trebuie să fie 
semnat un acord între toate țări le- 
interesate și, îndeosebi, între Re
publica Populară Chineză, Anglia,. 
Statele Unite și U.R.S.S. cu pri
vire la luarea de măsuri necesare- 
pentru a împiedica continuarea o- 
perațiunilor militare. Participanțir 
la conferință, au propus ca Franța- 
să declare în cadrul conferinței de 
la Geneva că acordă independență 
deplină Indochinei.

Primii miniștri s-au pronunțat 
pentru interzicerea armelor de ex
terminare în masă.

In comunicat se arată că recu
noașterea drepturilor Republicii 
Populare Chineze ar contribui la o 
stabilitate în Asia, la micșorarea' 
încordării internaționale și la adop
tarea unei atitudini mai realiste- 
față de problemele privind întrea
ga lume și îndeosebi Extremul 
Orient.

In ceea ce privește problema co
lonialismului, în comunicat se 
spune că continuarea colonialismu
lui constituie o încălcare a drep
turilor fundamentale și o primejdie 
pentu pace în întreaga lume.

A 9-a aniversare 
a marii victorii

(Urmare din pag. I-a) 

articolul de fond din „Pravda" în 
legătură cu declarația din 16 apri
lie 1953 a președintelui Eisenho
wer, ca și răspunsul afirmativ at 
Uniunii Sovietice la scrisoarea Co
misiei Congresului popoarelor pen
tru apărarea păcii, care s-a adre
sat guvernelor U.R.S.S., S.U.A.,.
R.P. Chineze, Marii Britanii și 
Franței cu propunerea de a înce
pe tratative cu privire la încheie
rea unui Pact al Păcii.

Aceste noi măsuri ale politicii- 
consecvente de pace a Uniunii So
vietice au fost primite cu bucurie- 
și însuflețire de toate popoarele lu
mii. Poporul nostru, care de la eli
berarea sa de către Armata Sovie
tică își consacră toate forțele sale.- 
luptei și muncii pentru făurirea u- 
nei vieți noi, pentru menținerea 
păcii în lume, sprijină și susține 
cu tărie recentele propuneri făcute- 
de Uniunea Sovietică care cons
tituie o însemnată contribuție la? 
destinderea încordării' internați®- 
nale.

Politica noastră de pace se iden
tifică pe deplin cu politica. de pace- 
a tuturor țărilor din lagărul socia
lismului, în fruntea căruia stă 
Uniunea Sovietică, se identifică cu 
dorința de pace a oamenilor sim
pli din întreaga lume. Cele mai 
largi mase din țara noastră sînt 
profund interesate în menținerea 
păcii, deoarece ele știu că pentru 
a 'construi socialismul este nevoie 
de pace. Ca o expresie a acestei 
politici, guvernul nostru a răspuns 
și el afirmativ la scrisoarea tri
misă de Comisia Congresului po
poarelor pentru apărarea păcii. 
Prin aceasta poporul nostru și-a 
afirmat încă odată dorința sa fier
binte de menținere a păcii, de- 
colaborare între popoare.
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