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pentru oamenii muncii din 
, pentru sfaturile populare, 

^entTuJor^anizațiile de bază, nici o sar- 
este mai urgentă, decît grăbirea 

insamîn țărilor și terminarea lor în condiții 
bune agrotehnice.

Sporirea producției bunurilor de larg consum 
în centrul atenției industriei locale

Toate forțele pentru orecottă bogată
Oamenii muncii din patria noas

tră se străduiesc zi de zii să dobîn- 
dească noi succese în lupta pentru 
continua îmbunătățire -a nivelului 
de tr,ai al celor ce muncesc. Sub 
conducerea partidului ei dezvoltă 
continuu producția bunurilor de 
larg consum, îmbunătățesc calita
tea acestora, contribuind astfel la 
o mai bună aprovizionare a popu
lației muncitoare de la orașe și 
sate cu bunuri de consum popular, 

’otărîrile plenarei lărgite a C.C. 
a.i P.M.R. din august 1953 trasea
ză ca o sarcină principală indus
triei! noastre, sporirea producției 
bunurilor de larg consum. La înde
plinirea acesteia, alături de indus
tria republicană, industria locală 
și cooperația meșteșugărească stat 
chemate și trebuie să contribuie cu 
toate posibilitățile de care dispun.

In timpul ce a trecut de la apariția 
Hotărârilor plenarei lărgite din au
gust 1953, industria locală și coope
rația meșteșugărească și-au dezvol
tat în mod serios producția bunurilor 
de larg consum, pun-înd la dispo
ziția populației sortimente noi de 
articole de -consum popular. Pe 
piața raionului a-u fost scoase spre 
consumul populației bunuri meta
lice de larg consum, ca bidoane 
de lapte, găleți, pîdnii, 'sobe, arti
cole de uz caznic din lemn, etc. 
fabricate de industria locală din 
railon. De asemenea -a fost -îmbună
tățit sortimentul bunurilor alimen
tare. Recenta e.xpoziție/'organizaită 
în orașul nostru cu articole de 
consum popular d-e către industria 
locală, initr-evede perspectiva unei 
serioase dezvoltări a -industriei lo
cale în domeniul producerii aces
tor bunuri.

Rață însă de necesitățile mereu 
crescînde -ale oamenilor muncii și 
în același timp față de posibilită
ți, industria locală din raion a 
contribuit într-un mod nesa-tisfă- 
că-tor l-a îmbunătățirea aprovizionă
rii populației cu bunuri de consum 
popular. Multe -articole de acest fel, 
deși pot fi produse în -raion.dato- 
rită superficialității cu care pri
vesc conducerile unităților din ca
drul industriei locale această pro
blemă, ele continuă să lipsească 
de pe piață.

Ca urmare a -lipsei de -interes cu 
carie conducerea întreprinderii de 
industrie locală „Horia" din Allba- 
Iuliia privește problema producerii 
bunurilor de larg consum, a-tît -me
talice, cît și din lemn, to cadrul 
întreprinderii continuă să rărnînă 
doar „în plan" fabricarea a o serie 
de articole de uz caznic. Deși încă 
în cursul primului trimestru al a- 
cestui an întreprinderea „Horia" 
trebuia să pună la dispoziția popu
lației garnituri de mobilă țără
nească, confecționarea acesteia 
abia a început și trebuie accentuat 
că munca se desfășoară cu o tă
răgănare nepermisă. Aceeași pa- 
ivitate dovedește conducerea în

treprinderii și în ce privește pro
ducerea din deșeuri a unor sorti
mente de articole de bucătărie, ju
cării, etc. De -asemenea, din cauză 
că atelierul de tinichigerie este sil.ab 
utilat și nu este aprovizionat la 

timp cu materiale, unele articole, 
ca găleți, bidoane, cazane zincate 
și altele, deși stat căutate, ele nu 
se produc în măsură suficientă.

Intr-un mod cu totul nejustificat 
tărăgănează și conducerea Com
binatului raional de producție d-i-n 
oraș problema producerii bunurilor 
de larg consum. Așa se explică de 
ce -atelierul de confecționat jucării 
al combinatului continuă să fie de 
mult timp tot în „-amenajare".

In producția bunurilor de -larg 
consum tr-ebuie să se urmărească o 
continuă îmbunătățire a calității 
acestora. Este inadmisibil de a se 
mai totîm-pla oazuri ca acelea cu 
unele produse fabricate de coope
rativa „Munca Nouă" car-e, pe lin
gă faptul că au fost de calitate ne
corespunzătoare, au și un aspect 
ce dovedește cu putere că au fost 
lucrate de mînituiială. Asemenea 
cazuri sînt de multe ori proprii și 
articolelor confecționate -de coopera
tiva „Progresul" — secția din Te
iuș, întreprinderii „Hori-a" etc.

Pentru întreprinderile locale din 
raion trebuie să constituie ca o 
princip-a lă preocupare folosirea 
largă a resurselor locale și a de
șeurilor pentru producerea unor 
mărfuri destul d-e căutate, ca san
dale, articole de marochinerie, scau
ne de grădină, fărașe etc. Este 
inadmisibil ea în întreg raionul să 
nu existe o secție care să se ocupe 
cu confecționarea de rame, ctod a- 
vem s-urse bogate de aprovizionare 
cu materiale.

In producerea bunurilor de larg 
consum, de o mare importanță este 
reducerea prețului de cost al măr
turiilor fabricate. Oamenii muncii 
așteaptă de la întreprinderile pro
ducătoare de bunuri de consum 
pop-u'lar mărfuri de bună calitate, 
frumoase și în același timp la un 
preț cît mai accesibil.

Succesul luptei pentru continua 
sporire a producției bunurilor de 
larg consum depinde de felul cum, 
atît conducerile întreprinderilor de 
interes local, cît și organizațiile d-e 
bază și sindicale privesc această 
importantă sarcină trasată de par
tid și guvern. Pe baza unei temei
nice analize a posibilităților ce 
există în fiecare unitate, pe baza 
legăturilor strânse cu industria de 
-interes Irtepublican, conducerile a- 
cestora trebuie să-și îmbunătățeas
că în mod serios preocuparea în a- 
ceastă direcție.

Organizațiile de bază din ca
drul acestor întreprinderi- trebuie 
să -sprijine intens munca comitete
lor de întreprindere spre a desfă
șura larg întrecerea socialistă, să 
mobilizeze colectivul de muncă spre 
a participa cu toată oapacitatea lui 
creatoare la creșterea continuă a 
producției bunurilor de -larg con
sum, l-a fabricarea de noi -sortimen
te și la folosirea din -plin a re
zervelor interne și a deșeurilor.

Să ridicăm și să lărgim con
tinuu producția bunurilor de larg 
consum, contribuind în felul aces
ta la o' mai bună aprovizionare a 
oamenilor muncii, la ridicarea con
tinuă a nivelului lor de trai.

Gospodăriile colective și întovărășirile agricole din raion
au terminat

Anul acesta, în gospodăriile co
lective și întovărășirile agricole 
din raionul nostru, muncile agri
cole au început de îndată ce timpul 
a fost prielnic. Primind un prețios 
ajutor din partea S.M.T.-ului, pre
cum și datorită folosirii întregii 
capacități -a atelajelor, colectiviștii 
și întovărășiții din -raion au reușit 
să terni,ine în întregime în-sămtața- 
tu-1 porumbului și a celorlalte cul
turi din epoca II.

Luptînd pentru îndeplinirea an
gajamentelor, luiate în chemarea la 
întrecere adresată tuturor gospodă
riilor colective din regiune, colec
tiviștii din Cistei au fost primii pe 
ra-ion care au terminat însămînță- 
rile. De asemenea, în -această gos
podărie s-au aplicat din plin și me
todele înaintate de muncă, însă-mta- 
țîndu-se peste 35 ha. porumb șl

Au început lucrările de îngrijire a culturilor
In comuna Teiuș însămînțatul 

culturilor din epoca Il-a a fost 
terminat încă în ziua de 2 mai. 
îndrumați îndeaproape de către 
tehnicieni și mobilizați de către a- 
gitatori, țăranii muncitori din co
mună s-au străduit să aplice în
tocmai regulile agrotehnice la lu
crări.

Primăvara aceasta timpul fiind 
plo-ios și rece, în culturi au cres
cut multe buruieni. Agitatorii orga
nizației de bază constatînd acest 
lucru pe teren, au trecut pe la ță
ranii muncitori și i-au îndrumat 
să-și plivească cît mai în grabă 
culturile, ca plantele -să se poată 
dezvolta în voie. Ei au arătat țăra
nilor muncitori că îngrijirea cultu

Inaugurarea atelierului întreprinderii 4 „Ardealul*'
Ploaia deasă ce a căzut aproape 

toată ziua, n-a oprit cu nimic 
munca de pregătire pentru inau
gurarea noului atelier. Pe fațada 
înaltă au fost prinse lozinci și dra
pele, iar în interior, pe uriașele 
strunguri sosite din Uniunea So
vietică, pe raboteze și macarale, pe 
lădițede de fier unde se pă-strează 
sculele, pe fiecare mașină se gă
seau crenguțe de brad. Invitații, ce 
au început să sosea-scă, alături de 
bravii constructori ai, atelierului, de 
acei ce au înfruntat hotărîți greu
tățile, se bucurau -mult. Era bucuria 
unei frumoase victorii ce, pe bună 
dreptate o sărbătoresc cu toții ca 
pe un eveniment de -seamă.

Terminarea construcției noului 
atelier și faptul că el este 
utilat cu mașini moderne fabri
cate în U.R.S.S., în- țările de demo
crație populară și în țara noastră, 
dovedește cu putere -ajutorul de zi 
cu zi pe care-1 primim din partea 
Uniunii Sovietice, colaborarea 
frățească cu țările de demo
crație populară, dezvoltarea se
rioasă a -industriei noastre con
structoare de mașini și grija deo
sebită pe care partidul și guvernul 
o acordă continuei îmbunătățiri a 
condițiilor de muncă. In atelierul

însămînțările
floare-a-soarelui în cuiburi așezate 
în pătrat. Succese de seamă au 
fost dobîndiite și de către colecti
viștii din Obreja, Benic, Oiejdea, 
Țelna și din alte gospodării colective 
care, pe lî.ngă că -au depus toate for
țele pentru a termina însămînțările 
cît mai în grabă, -au folosit și metoda 
însămînț-atulu-i în cuiburi așezate 
în pătrat la suprafețe însemnate.

Dintre întovărășiri, fruntașe la 
în-săm-înțări au fost cele din Mihalț, 
Vinițui de Jos, Pețelca și Teiuș.

In gospodăriile colective se des
fășoară în prezent munca pentru 
terminarea plantărilor (de legume. 
Gospodăriile colective din Obreja, 
Căpud și Cistei au plantat pînă în 
prezent suprafețe însemnate cu ro
șii, varză de vară și alte plante și 
au început prășitul -cepei.

rilor este o lucrare foarte impor
tantă de care depinde în mare 
măsură obținerea unei recolte spo
rite la hectar.

Ca urmare a acestei munci sus
ținute, pe ogoarele comunei Teiuș 
țăranii muncitori au ieșit în nu
măr mare la pl-i-vitul buruienilor 
din grîu. Pînă în ziua de 13 mai 
pe comună au fost plivite peste 40 
ha. însămînțate cu grâu. In frun
tea muncilor de întreținere a cul
turilor' se situează țăranii munci
tori ca : Crișan I-acob 1. Loghiin, 
oare a terminat plivitul grâului și 
Sîrbu Traian, Muntean loan și alții, 
care au ieșit printre primii la în
grijirea culturilor.

nou muncitorii au asemenea con
diții de muncă la care nici nu pu
teau visa sub regimurile trecute. 
Incepînd de l-a condițiile optime de 
lumi-nă și spațiu, de la u-tiilajul mo
dern cu care este înzestrat -atelie
rul, de la mecanizarea făcută pe o 
scară cît se poate de dezvoltată, 
de la instalațiile de bale, pînă 
la cel mai neînsemnat lucru, toate 
oglindesc cu putere grija față de 
om a regimului nostru democrat- 
popular.

Vorbind la acest miting, tovară
șul Gașpar Andrei, a arătat, 
printre altele, munca însuflețită 
depusă de harnicii constructori și 
de întregul colectiv de mun-că al 
atelierului,. Atelierul ce se Inaugu
rează azi — a spus el — precum și 
noile construcții ce se v-or construi 
în jurul halei mari, prin lucrările 
ce se vor efectua aici, vor contri
bui în mod serios -la îmbunătățirea 
muncii tn cadrul întreprinderii. In 
fața întregului colectiv — a arătat în 
încheiere vorbitorul — stă sarcina 
de cinste d-e a găsi -posibilitatea 
înființării unei secții producătoare 
de bunuri de larg consum, contri
buind astfel în mod activ la tra
ducerea în f-a-pt a sarcinilor trasate

însămînțările 
trebuiesc terminate 
în cel mai scurt timp

Ploaia ce a continuat să cadă 
în ultimul timp a împiedicat în 
mare măsură desfășurarea din plin 
a muncilor agricole, din care cauză 
însămînțările nu -au putut fi termi
nate. In unele comune ca de pildă, 
Bărăbanț, Teiuș, Mihalț, Hăpria, 
Sîntimbru și altele, unde țăranii 
muncitori au fost mobilizați să iese 
la tasămtațări s-au dobîndit rezul
tate bune, însămînțările fiind ter
minate.

Timpul întîrziat însă impune a se 
lua toate măsurile -necesare, ca 
și acolo unde însămînțările n-au 
fost terminate, în cîteva zile ele 
să fie terminate. Comitetele execu
tive ale sfaturilor populare din co
munele Almașul Mare, O-ard-a de 
Jos, Feneș și Meteș — comune co
dașe pe raion la însămînțări — 
trebuie să ia toate măsurile pentru 
urgentarea muncilor de însămîn
țări. Trebuie apoi intensificate 
muncile în grădinile de legume și 
în zonele legumicole. De -asemenea, 
dezvoltarea buruienilor impune în
ceperea de îndată a privitului și el 
să se facă ori de cîte ori -apar bu
ruieni-.

Țărani muncitori ! Folosiți fie
care clipă prielnică pentru termi
narea însămînțări lor, folosiți me
tode agrotehnice înaintate, căci nu
mai în felul acesta vom dobîn-di 
recolte bogate.

d-e Hotărârile plenarei lărgite a 
C.C. al P.M.R. din august 1953.

Au vorbit apoi muncitori frun
tași în- întrecerea socialistă, careta 
cuvinte simple au arătat importan
ța deosebită a terminării construc
ției noului atelier.

Tovarășul Gliga E., secretar al Co
mitetului raional de partid Alba, a fe
licitat pe constructori și a -arătat im
portanța economică a ac-estui ate
lier, urând colectivului de muncă 
noi succese ta lupta pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan. „Predîndu-se ta exploatare 1a- 
oes-t atelier — a arătat vorbitorul 
— muncitorii și tehnicienii tre
buie să dea dovadă de multă grijă 
gospodărească. îngrijirea utilajului, 
folosirea lui rațională, desfășura
rea unei susținute lupte pentru 
descoperirea și folosirea rezervelor 
interne, pentru realizarea de cît 
mai multe economii constituie sar
cini de frunte a fiecărui- om al 
muncii care lucrează în -acest ate
lier".

Deodată, ca la un -semnia-l, zgo
motul de motoare și mașini ta 
mișcare umpluse întreaga hală : era 
zgomotul mașinilor ce vesteau o 
victorie importantă cucerită.



Mai multă atenție 
culturii răsadului

La Fabrica de ceramică diin Sîn- 
timbru, la Spitalul de adiulți din 
Alba-Iuli-a și altede, s-a acordat 
o atenție deosebită pregătirii ră
sadnițelor, reușindu-se să se asi
gure răsad suficient și bine dez
voltat.

Cu totul alta este situația la 
Școala medie tehnică de mecaniza
rea agriculturii.

In loc ca la ferma acestei școli, 
unde se pregătesc cadre pentru a- 
gricultură, să existe răsaduri care 
să poată servi de exemplu, aici 
răsadul de roșii, gulii și vinete 
este foarte slab și neuniform dez
voltat, iar răsadul de ardei acum 
răsare și, pe măsură ce răsare, 
piere.

In răsadnițe numeroasele galerii 
de coropișnițe, dovedesc că pentru 
tovarășul Colțișor Petru, respon
sabilul gradinei și tovarășul Tăil- 
m-aciu Veselot, tehnicianul fermei, 
nu există nici o preocupare pentru 
stîrpirea lor prin capcane sau mo
meli cu bază de arsen ca, de pildă, 
verde de paris etc.

După indicațiile tovarășei ing. 
Crișan Larisa, în mranița din 
răsadnițe s-a introdus și su- 
perfosfat în proporție de 400 
gr. la metru pătrat, ceea ce revine 
4.000 kg. la hectar. Credem că a- 
ceastă proporție este de 10 ori mai 
mare decît cea normală și consti
tuie o experiență nereușită, peri
clitând răsadul întregii suprafețe 
de grădină ce urmează să asigure 
aprovizionarea cantinei cu legume.

Mai mult, metoda înaintată so
vietică de însămînțaire în cuburi 
nutritive nu este aplicată în cul
tura de-legume de la ferma acestei 
școli, deși această metodă aplicată 
ar fi asigurat o recoltă sporită, iar 
pentru elevi ar fi constituit un bun 
exemplu de demonstrație practică.

Față de această situație condu
cerea școlii trebuie să ia toate mă
surile pentru lichidarea lipsurilor. 
Trebuie să se asigure respectarea 
întocmai a regulilor agrotehnice 
legumicole și să se aplice pe scară 
largă metodele înaintate în 
cultura de legume, pentru a asigu
ra o cantitate cît mai mare de le
gume și zarzavaturi.

Mari cantități de lapte 
peste plan

In dorința de a contribui cît mai 
mult la traducerea în viață a Ho- 
tărîrilor plenarei lărgite -a C.C. al 
P.M.R. din august 1953, muncitorii 
și tehnicienii secției zootehnice din 
gospodăria agricolă de stat din 
Gal-da de Jos se străduiesc să ob
țină rezultate tot miai bune în 
munca lor.

Antrenați în întrecerea socia
listă, mulgătorii au obținut de la 
vacile Siementhal, ce le au în pri
mire prin planul de producție, im
portante cantități de lapte peste 
plan.

Așa, de pi'ldă, mulgătorul Mol
dovan Vasile, care aplică metode 
științifice de muncă, cum este: 
masajul ugerului în trei serii, 
mulsul de mai multe ori pe zi și 
la ore fixe, hrănirea vacilor cu
rații corespunzătoare 
producția de lapte, 
pe trimestrul I., să 
vaci peste plan o 

în raport cu 
etc., a reușit 
obțină de la 
cantitate de

2.165 litri lapte, cu un procent de
grăsime de 3,9%. Depășirii impor
tante de producție au mai obținut 
și mulgătorii Chi-rilă Simio.n și 
Dobrescu loan, care au muls de la 
vaci cu peste 35% mai mult lapte, 
iar de la vaca cu matricolul 11, 
s-a realizat o producție de peste
5.400 litri lapte într-o perioadă de 
lactație.

SFAT AGRICOL

îngrijirile de primăvară la păioase Din Uniunea Sovietică
Lucrările de îngrijire a culturi

lor urmăresc să creeze pentru 
plante condițiuni. din cele mai 
bune de viață și prin aceasta 
obținerea de recolte mari la ha. P.rin 
îngrijirea culturilor se realizează 
combaterea buruienilor și distruge
rea lor.

Este bine cunoscut că bu
ruienile cresc mai puternic și 
înăbușe plantele de cultură, iau o 
mare cantitate de apă și substanțe 
hrănitoare din sol — de aceea este 
necesar ca plantele de cultură ce se 
seamănă des — grîul de toamnă, 
grîul de primăvară, orzul și ovăzul 
să fie plivite de buruieni ori de cîte 
ori acestea apar în lan.

Primăvara aceasta a fost foarte 
favorabilă pentru dezvoltarea bu
ruienilor — fiind rece și umed — 
deci, lupta noastră trebuie să fie 
mai aprigă și toate forțele trebuie 
să le îndreptăm pentru combaterea 
lor. Piivitul se face cu mina sau cu 
oticul. Timpul cel mai prielnic este 
acela în care plantele .agricole nu 
sînt prea mari, iiar buruienile nu 
au dat încă în floare. Piivitul se 
execută după ploaie avînd grijă ca 
pămîntul să nu fie prea umed.

Piivitul trebuie terminat înainte 
ca cerealele să dea în spic, deoare
ce -piivitul făcut după înspicare s-a 
dovedit că., produce scăderea recol
tei.

O altă lucrare de importanță 
este curățatul lanurilor de cioturile 
de porumb și floa-rea-soarelui care 
împiedică dezvoltarea plantelor și 
ne fac greutăți la recoltare.

In majoritatea lanurilor de orz, 
ovăz și pe alocuri și la grîu avem 
un atac puternic al gîndacuilu» ba
tes „Ierna melanopa" . care în pre
zent, în formă adultă, atacă plan

Cînd se muncește din birou
In comuna Berghin -au existat 

toate condițiile pentru ca în-să- 
mînțările să fie terminate la timp. 
Păcat însă că aceste condiții n-au 
fost folosite, din care cauză supra
fețe mari de teren nici pînă în pre
zent n-au fost însămîn-țate.

Ca/uza acestor lipsuri își găsește 
explicația însăși în felul superfi
cial în care, a-tît comitetul -execu
tiv aii sfatului popul-ar, cît și orga
nizația de bază -au privit proble
ma terminării însămînțărilor. To
varășul Lidi-an Ma-te.i, președintele 
comitetului executiv, desfășoară 
munca ma-i mult din birou, metodă 
de la care s-au molipsit și salaria- 
ții sfatului. Ei se m-ulțumesc să 
stea în birou liniștiți, în toc să 
i-asă -afară pe teren să mobilizeze 
țănanii muncitori pentru a grăbi 
î-nsămînțările. To-ate -aceste lip
suri au făcut ca viteza zilnică să 
nu fie realizată multe zile la rînd,

Toată atenția lucrărilor de întreținere la vii
In unele comune din raionul nos

tru, -ca de pildă, Ighiu și Cr-i-cău 
unde, pe lîngă terenul arabil, se 
mai găsesc și importante suprafe
țe plantate -cu viță de vie, nu tot
deauna comitetele executive ale 
sfaturilor populare acordă atenția 
cuvenită acestui sectar.

De pildă, -la Ighiu, sfatul popu
lar și organizația de bază din co
mună și-.au îndreptat activitatea nu
mai în direcția însămînțărilor de 
primăvară și a întreținerii culturi
lor de toamnă, neglijînd cu totul 
munca pe teren în direcția lucrări
lor de întreținere l-a vii. Aceasta a 
dus la situația ca pînă în prezent 
sapa mare în vii să fie efectuată 
în procentaj numai de 45%, deși ea 
trebuia să fie aproape -terminată.

Datorită ușurinței -cu care a pri
vit comitetul executiv al sfatului 
popular comunal problema lucrări

tele, distrugînd partea verde a 
frunzei, din care cauză vedem pete 
albe în lan. In de.curs de două săp- 
tămînii cel mai tîrziu, vor apare lar
vele acestui gîndac care <au o cu
loare gălbui murdară, corpul moa
le, bombat, care distrug puternic 
frunzele pe toată lungimea lor o- 
prind din creștere plantele și prin 
aceasta reducînd producția medie 
la hectar.

Pentru combaterea acestui dău
nător vor trebui luate de urgență 
următoarele măsuri:

Acolo unde se constată apariția 
acestuia se vor tăvălugi culturile 
care n-au intrat în pai (n-au spi
cul format) și tulpina nu este în
tărită, iar după cîteva zile de la 
tăvălugire culturile se vor gră-pa cu 
o grapă ușoară de mărăcini. De 
asemeni se vor prăfui lanurile de 
grîu, orz și ovăz cu nitroxan 
(D.D.T.), fiind nevoie de 25—30 
kg. la ha. Prăfuirea se face cu aju
torul aparatului de prăfuit, cu site 
sau cu mîna. Prafurile se găsesc 
la cooperative și la secția agricolă 
a raionului Alba.

Alt dăunător care se ivește la 
păioase este și cărăbușul spicului 
(Anisoplia) care se combate prin 
culegerea insectelor dimineața 
cîn-d sînt încă amorțite, culegere 
ce se face cu mîna sau cu aparate 
speciale.

Țărani muncitori, membrii ai 
gospodăriilor -colective și ai înto
vărășirilor agricole! Numai prin- 
tr-o muncă susținută de îngrijire 
a culturilor, de combatere a dăună
torilor, vom reuși să dobîndim o 
recoltă sporită la hectar. Luptați 
cu toate forțele pentru efectuarea 
la timp a acestor lucrări!

Ing. N. HABĂȘESCU

cum ia fost, de pildă, în săptămîn-a 
trecută, cînd nici într-o zi n-a fost 
atinsă.

Cît de ușor privește comitetul 
executiv al sfatului popular din 
Berghin problema însămînță-rilor, 
reese clar și din faptul că abia zi
lele t-recute -au fost definitivate 
schimburile de teren ivite cu ocazia 
înființării gospodăriei colective. 
Din această cauză peste 50 ha. te
ren a multor țărani, ca Main- Aurel, 
Seghedii Mihail și alții, n.u au pu
tut fi însă-mînțate.

Pentru terminarea cît m-ai 
grabnică a însămînțărilor, tre
buie ca și organizația de bază din 
comună să-și îmbunătățească în 
mod serios munca, iar -comitetul 
executiv are datoria să lichideze 
din rădăcini atitudinea de a munci 
din birou și de a lăsa ca lucrurile 
să meargă de la sine.

lor în- vii, chiaburul Kolumban Co- 
loman din Ighiu nici pînă la 9 
mai nu a efectuat lucrările de tă
iat, -arăciit, legat și să-pat -la toată 
suprafața de vie pe care o are. A- 
ceasta atitudine de toleranță față 
de chiaburi trebuie curmată, iar ei 
să fie obligați să-și lucreze în în
tregime viile.

Lucrărilor în vii trebuie să li se 
acorde toată atenția. In acest scop, 
comitetul executiv și organizația 
de bază din comună vor trebui să 
desfășoare o mai largă muncă po- 
litico-organizator-i-că, pentru efectu
area la timp a lucrărilor de între
ținere. De asemeni, tehnicienii de 
la raion au datoria de a fi în mij
locul viticultorilor, sfătuindu-i și 
îndrumîndu-i în aplicarea minime
lor agrotehnice viticole, pentru a- 
sigurarea unei producții bog-ate de 
struguri.

Pe ogoarele unui colhoz
de V. GORBACEV

De-alungul cîmpului este întinsă 
o sînmă de oțel avînd din loc în 
toc opritoare în formă de bile. 
Această sîrmă, care este întinsă l-a 
ambele capete pe scripete, servește 
la indicarea distanțelor. Paralel -cu 
ea se deplasează un tractor cu o 
semănătoare pe patru rînduri 
„SS—6“. Agregatul de semănat 
este racordat la sîrma pentru indi
carea distanțelor. Atingînd o bilă 
opritoare, pîrghii speciale deschid 
un oblonaș și din- lada semănătorii 
cad în cuiburile așezate în colțurile 
pătratelor semințele de floarea-soa- 
relui. Ele se așează în pămînt la 
distanțe egale între ele.

— Cît de precis funcționează — 
spune entuziasmat bătrînul Zurma- 
cev, admirînd agregatul care toc
mai trecea prin dreptul -lui.

Vasili Kuzanțev lucrează la în- 
sămînțări în calitate de controlor- 
reglator. De rapiditatea mișcărilor, 
de -precizia cu care măsoară din 
ochi și de priceperea lui depind 
ritmul și calitatea însămînță-rilor. 
In -prima zi, V-asili Kuzanțev țiu a 
obținut rezultate prea bune. După 
ce tractorul făcea o întoarcere, el 
trebuia să aștepte pînă va f-i insta
lată sîrma de indicare -a distanței 
în vederea cursei următoare a se
mănătoarei. Spre sfîrși-tul zilei, tî- 
nărul colhoznic a redus la patru 
minute timpul necesitat de această 
operație, iar în ziua următoare, 
i-au fost suficiente trei minute.

Incepînd de azi dimineață mu
tăm și instalăm sîrma în două mi
nute, raportează el agronomului. 
In zece ore vom semăna 16—17 
hectare.

Prin trecerea la însă-mînțarea 
culturilor prășitoa-re în cuiburi a- 
șezate în pătrat în colhozul „Calea 
spre comunism11 au apărut noi 
specialiști. Printre -aceștia se nu
mără și Vasili Kuzanțev.

Vasili Kuzanțev este ajutat de 
Ana Zurnaceva, fiica bă-trînulut cu 
care am stat de vorbă, și de Mari-a 
Bîkovskaia. Amîndouă sînt șefe de 
echipă și se întrec -pentru a recol
ta cîte 20 chintale de floarea-soa- 
relui și cîte 40 chintale de porumb 
la hectar. Membrii, echipelor i-au 
parte 1a în-sămînțări. Ei știu că 
astfel vor avea mai puțină bătaie 
de cap la întreținerea culturilor. 
Însă-mî-nțarea făcîndu-se în cuiburi 
așezate în pătrat, tractoriștii vor 
păși cu cultivatoarele între rînduri 
în cruciș și în curmeziș. Munca va 
deveni și mai ușoară. De aceea, 
colhoznicele muncesc cu muiltă 
rîvnă la însămînțări.

Introducerea noii metode de în-

Lucrările unor tineri oameni de știință
In cadrul ședințelor consiliilor 

științifice ale Academiei agricole 
„Timiriazev11 din Moscova, mulți 
aspiranți, asistenți și practicieni 
din agricultură își susțin dizerta- 
țiile pentru obținerea titlului de 
candidat în științe. In anuil școlar 
curent aproximativ 60 de tineri oa
meni de știință și-au -prezentat și 
susținut cu succes lucrările. Ma
joritatea acestora au o deosebită 
importanță teoretică și pr-actică.

Deosebit de interesante sînt cer
cetările aspirantei- M. Savi-nova ex
puse în lucrarea intitulată „Meto
da plantării răsadurilor în -cuburi 
de turbă și- nutritive11. Savinova in
dică componența - și normele de 
îngrășăminte minerale, necesare la 
confecționarea cuburilor pentru 

să-m-înțare a determinat apariția 
unei profesiuni noi — șef -de ag-’- 

■gat de semănat. Pentru acea a 
muncă au fost iinst-ruiți în timpul 
iernii combinerii. Ei, ca specialiști 
și reprezentanți -ai S.M.T.-ului-, ur
măresc calitatea însămînțărilor, a- 
jută pe controlorii-reglatori, -supra
veghează munca tractoriștilor, de 
care depinde deplasarea în linie 
dreaptă a agregatului pe -cîmp.

In producția agricolă, spune 
șeful agregatului, Serghei Nițenko, 
nu ne putem limita la o singură 
specialitate. Sînt foarte mulțumit 
că pe lîngă profesiunea de combi
ner mi-am însușit și pe aceea de 
șef de agregat de semănat. Doresc 
să învăț și meseria de electrician.

In oele trei ore cît am stat pe 
sectorul de cîmp, au fost însămîn- 
țate 4,5 hectare, norma -pe zece ore 
fiind de zece hec-tare.

Pe cîmpurile colhozului „Ga 
spre comunism11 lucrează cinci -a- 
gregate de semănat de acest fel, 
cu care în primele trei zile au fost 
însămînțate 210 hectare de floarea- 
soarelui. In total urmează să se 
semene diferite prășitoa-re — floa
rea-soarelui, porumb, -cartofi — pe 
750 hectare.

Sîntem -convinși, spune agrono
mul Moskalenko, că în zece zile 
vom ter-mina însămî-nțar-ea prăși- 
toarelor în cuiburi așezate în pă
trat.

Luîndu-ne rămas bun de la se
mănători, ne-am îndreptat împre
ună cu agronomul spre un alt 
cîmp, unde arau țelina puternicele 
electrotractoare ale S.M.T.-ului din 
Kardonik.

— In lunca rîului Z-elenciuk, fî- 
nețele dau recol-te slabe de ierburi, 
— spune Moskalenko. Acum le 
arăm. Pe acest pămînt vom semă
na grîu de toamnă. Prin valorifi
carea pă-mînturilo-r înțelenite și vir
gine, colhozul va mări suprafața o- 
cupată de cereale cu 230 hectare.

— De pe a-cest pămînt, ne spune 
Leonid Savin, președintele colho
zului, vom recolta -cel puțin 35 
chintale de grîu la hectar, i-ar acolo 
unde ierburile au dat o recoltă sla
bă, în afară de cereale vom semă
na suplimentar 40 hectare de car
tofi.

In colhozul „Calea spre comu
nism”, din raionul Zelenci-uk, ținu
tul Stavropol, se muncește cu spor. 
Fiecare colhoznic și colhoznică sînt 
animați de aceeași dorință de a 
executa la un înalt nivel agroteh
nic lucrările la cîmp și de a ob
ține o recoltă bogată.

(Agerpres)

plantarea răsadurilor de roșii. A- 
ceastă lu-crare -a fost bine aprecia
tă, tar concluziile ei au fost reco
mandate pentru a fi folosite în le
gumicultura colhozurilor.

Aspirantul E. Kolesnikov a ela
borat măsuri pentru sporirea recol
telor de mere.

O importanță deosebită prezintă 
lucrarea lui F. J-alovenko, directo
rul S.M.T.-ului Rașkov din R.S.S. 
Moldovenească, cu privire la orga
nizarea și folosirea parcului de 
mașini și tractoare. Recomandările 
făcute de el vor permite sporirea 
productivității tractoarelor și redu
cerea sistematică a costului lucră
rilor executate cu tractorul.

(Agerpres)



Munca cu activul -
Plenara C.C al P.M.R. din 19-20 

august 1953 a trasat organizațiilor de 
partid de la sate ca o sarcină de mare 
răspundere crearea unui larg activ 
fără de partid, care să constituie o 
puternică verigă de legătură între 
partid și masele largi ale țărănimii 
muncitoare. Acest activ fără de par
tid, trebuie format din oameni ai 
muncii fără de partid, apropiați și 
devotați partidului — deputați și 
agitatori, colectiviști, utemiști și 
delegate de femei, fruntași ai re
coltelor bogate, .agronomi, învăță
tori și medici, cadre din aparatul 
de stat și cooperație.

In mai multe ședințe ținute, bi- 
Toul Comitetului raional de partid 
a instruit întregul -aparat al său 
pentru a se ocupa cu toată atenția 
de îndrumarea birourilor organiza
țiilor de bază în crearea activului 
fără de partid, în instruirea aces
tuia spre a-și putea îndeplini în
tocmai sarcinile. Instructorii Co
mitetului raional de partid, înar
mați cu aceste sarcini, au putut da 
un real <ajutor organizațiilor de 
bază de la sate în rezolvarea aces- 
tei importante probleme.

Astfel, în juruit multor organi
zații de bază — acolo unde bi
rourile acestora au privit cu răs
pundere această importantă sarci
nă _ s-aiu format active largi 
■compuse din cei mai buni oameni 
ai muncii fără de partid. Organi
zația de bază din comuna Hăpria, 
■de pildă, în urma ajutorului pri
mit, și-a format în jurul său un 
activ fără de partid din 9 tovarăși 
care, fiind antrenați în muncă, au 
contribuit din plin la mobilizarea 
țăranilor muncitori pentru a grăbi 
muncile agricole. Această comună 
se situează în prezent în rândul co
munelor care au terminat însămîn- 
țările. Un bun exemplu în munca 
cu activul îl constituie și organi
zația de bază din satul Drîmbar, 
care, folosindu-se de sprijinul pre
țios al activului, a reușit să mo
bilizeze țăranii muncitori din sat 
la efectuarea a peste 70 zile de 
muncă voluntară la construirea 
-școlii din acest sat.

Mai sînt însă o serie de organi
zații de bază care nu acordă toată 
atenția muncii cu activul fără de 
partid, educării iui sistematice și 
antrenării lui în aplicarea hotărâri
lor partidului și guvernului. Așa, de 
•pildă, organizația de bază din comu-

Primirea de candidați de partid — sarcină de frunte 
a organizației de bază

Ținînd seamă de marea însem
nătate pe care o are primirea de 
candidați de partid, organizația de 
bază de la depoul C.F.R. Teiuș a 
desfășurat o susținută activitate 
politică. Astfel s-a făcut o mai jus
tă planificare a muncii; membrii 
de partid au primit sarcini concrete 
la locul de producție ; .adunările or
ganizației se pregătesc cu mai 
multă răspundere, ceea ce a deter
minat desfășurarea lor la un nivel 
mai. înalt.

Pentru ca fiecare membru de 
partid să cunoască importanța și 
felul cum se face primirea de can
didați, s-a făcut prelucrarea în a- 
dunarea generală a Rezoluției ple
narei C.C. al P.M.R. din iulie 1950 
și a instrucțiunilor cu privire la 
■aplicarea acestei Rezoluții. După 
aceasta, s-au ținut adunări des
chise ale organizației de bază, la 
care au fost invitați utemiști și 
muncitori fruntași în producție, 
cărora li s-au făcut expuneri cu 
caracter educativ ca : ,,Drepturile
și îndatoririle membrilor de par
tid", „Despre cailiitiatea de membru 
de partid” etc.

VIAȚA DB PARTID

în atenția Comitetului raional de partid
MĂRGINEANU ION 

prlm-secretar al Comitetului raional 
de partid

na Vințul de Jos s-a mulțumit doar 
să întocmească în mod birocratic o 
statistică cu activul fără de partid, 
însă fără să-l folosească în lupta 
pentru mobilizarea țăranilor mun
citori la aplicarea politicii parti
dului. Așa se explică faptul de ce 
însămînțărilc în comună n-au fost 
terminate la timp, de ce regulile 
agrotehnice n-au fost aplicate de
ed de un număr restrâns de țărani 
muncitori, de ce colectările se des
fășoară greoi și unii chiaburi, ca 
Vulcu Titus, Danclu Ștefan și Vilad 
Cornel, au fost îngăduiți să nu-și 
predea în întregime cotele ce le 
datorează statului.

Lipsuri serioase se manifestă și 
în activitatea organizației de bază 
din satul Graiva care, subapre- 
cii.nd însemnătatea activului fără 
de partid, nu-l ajută să crească 
din punct de vedere politic pentru 
rezolvarea sarcinilor ce stau în 
fața organizației de bază.

In mod* cu totul greșit consideră 
biroul organizației de bază din 
satul Straja, munca activului fără 
de partid ca ceva separat, rupt de 
activitatea organizației de bază și 
că acesta n.u trebuie folosit perma
nent, ci numai atunci cînd se 
ivește vreo campanie sau sarcină 
foarte urgentă.

De aceste lipsuri se fac vinovați 
în primul rând membrii biroului 
Comitetului raional de partid, și 
îndeosebi tovarășul Enghi Iuliu, 
fostul șef al secției organizațiilor 
de partid, sindicale și de U.T.M., 
fiindcă n-a controlat în mod per
manent și sistematic felul cum 
muncesc instructorii Comitetului 
raional pentru ia ajuta organi
zațiile de bază în vederea atrage
rii în munca politică a activului 
fără de partid. Această lipsă a fost 
însă înlăturată mai tîrziu, în uirma 
analizei temeinice făcute în cadrul 
unei ședințe de birou. Totuși din a- 
ceastă cauză unii intructori., ca tov. 
Dumitreanu Gheorghe, a dat îndru
mări greșite organizațiilor de bază 
din comuna Cricău și satul Tibru 
cu privire la formarea activului 
fără de partid, ceea ce a dus la în
călcarea democrației interne de 
partid. Astfel, activele fără de par

Ca urmare a acestui fapt, 
un număr tot mai mare din
tre cei mai buni U. T. M.-iști și 
fruntași în producție, ca strunga
rul Horvat Francisc,' tehnicianul 
Man Ioan, fochiștii Antoniu I, Bor- 
deanu I. și alții, au înaintat cereri 
pentru a fi primiți în rândurile can- 
didaților de partid. Punîndu-se în 
discuția adunării generale cererile 
mai multor muncitori și tehnicieni, 
s-a vegheat la respectarea cu stric
tețe a principiului primirii indivi
duale. Drept rezultat aii muncii po
litice desfășurată de organizația 
de bază, au fost primiți un număr 
de 7 candidați de partid, dintre 
cane 2 au devenit membrii de partid.

O atenție deosebită acordă orga
nizația de bază educării ideologice 
și căliriii politice ia candidaților.

Ca rezultat al acestui spri
jin, în timpul stagiului candidații 
și-au îmbogățit cunoștințele politi
ce și profesionale. Unii dintre ei, 
cum este și tovarășul Tecșa Nico- 
lae, fochist, a devenit fruntaș, iar 
tovarășul Buțu loan, mecanic in
structor, care nu de mult timp a 
fost primit membru de partid din 

tid ale organizațiilor de bază 
din comuna Crlicăiu și întovărăși
rea agricolă din comună au fost 
confirmate într-o adunare generală 
comună, și nu în mod separat. De a- 

semeni tovarășul Poran Gavrilă nu 
a îndrumat în mod concret organi
zația de bază din gospodăria a- 
gricolă colectivă din Benic. Din 
această cauză la adunarea gene
rală a organizației de bază în care 
s-au confirmat membrii activului 
fără de partid, aceștia n-au fost 
convocați pentru a cunoaște că fac 
pante din activ. Unele organizații 
de bază, printre care și cea din 
satul Cetea, au avut lipsuri în. sen
sul că la adunarea generală pentru 
confirmarea activului fără de par
tid n-au adoptat nici un fel de ho
tărâri cu privire la îmbunătățirea 
muncii de partid.

Lipsuri serioase au avut și in
structorii Debrețeni Ion și Tomotaș 
Iosif, oare nu au avut o preocu
pare pentru aplicarea întocmai a 
sare in iilor trasiate cu privire la 
problema activului fără de partid.

Ținînd seamă de faptul că acti
vul fără de partid constituie o pu
ternică bază de sprijin pentru or
ganizațiile de partid, e necesar ca 
acestea, să-l educe și să-l antre
neze în acțiunile inițiate de partid.

Una din sarcinile importante 
ale .organizațiilor de bază este să 
lărgească rândurile activului fără 
de partid. Un rol important în 
atragerea activului fără de partid 
la realizarea sarcinilor îl au adu
nările deschise ale organizațiilor 
de bază. La aceste adunări parti
cipă activul fără de partid care 
contribuie la dezbaterea probleme
lor și alături de membrii de partid 
vin cu propuneri pentru îmbunătă
țirea muncii.

Organizațiile de bază trebuie să 
dea un ajutor permanent activului 
fără de partid prin membrii de 
partid cei mai activi și mai bine 
pregătiți, care să răspundă de un 
număr de tovarăși care fac parte 
din acest activ pentru a le lărgi 
orizontul politic și ideologic.

Ocupîndu-se îndeaproape de ac
tivul fără de partid, antrenîndu-1 
la aplicarea în viață a politicii 
partidului, organizațiile de bază 
vor face să crească simțitor nive
lul muncii de partid, contribuind 
astfel la întărirea legăturii parti
dului cu masele.

rândurile candidaților, și-a îmbu
nătățit simțitor munca.

Cu toate că în .munca de primire 
de candidați s-au obținut unele 
rezultate bune, totuși mai există și 
o serie de lipsuri.

De pildă, organizația de bază, 
numai începînd cu luna ianurie, a 
trecut mai intens la desfășurarea 
unei munci politice în rândurile 
muncitorilor în vederea ridicării 
conștiinței acestora. Nu toți mem
bri de partid s-au preocupat per
manent de muncitorii mai înaintați 
în vederea lămuririi problemelor 
principale ale politicii partidului.

Biroul organizației de bază nu a 
acordlat întotdeauna ajutorul necesar 
acelor muncitori cbme și-au înaintat, 
cerere pentru a fi primiți în rândurile 
candidaților ca să-și poată procura 
materialul pentru a putea fi> primiți 
candidați.

Pentru a obține succese tot miai 
însemnate, este necesar ca biroul 
organizației de bază, să lupte 
pentru a asigura primirea de 
candidați și membri de partid din 
cei mai buni și înaintați oameni ai 
muncii.

Din scrisorile corespondenților noștri

Cămine culturale cu vie activitate
Căminele culturale din comuna 

Bărăbanț și satul Micești desfă
șoară o vie activitate. Aici s-.au ținut 
mal multe conferințe despre apli
carea metodelor agrotehnice îna
intate, pentru sporirea producției 
agricole la hectar etc.

In cadrul conferințelor .au fost popu
larizați fruntașii la însămînțări care 
au folosit din plin sfaturile agroteh
nice. In comuna Bărăbanț fruntași ai 
întreceri® patriotice sînt țăranii mun
citori Valonciu Nicolae, Da.iiboc Iosif, 
Harfaș Ștefan și Aldea Timoftei, 
iar în satul Micești sînt țăranii 
muncitori Cătălici Ghaorghă, Neam-

Intr-o stare neplăcută
Deși în comuna Benic — satul 

Cetea — se află unul dintre cele mai 
frumoase cămine culturale din ra
ion, aici nu există o permanentă 
preocupare din partea directorului 
căminului pentru amenajarea și 
îngrijirea lui.

In prezent, la cămin sînt mai 
multe geamuri sparte, broaștele u- 
șilor stricate, iar curățenia lasă 
de dorit. Căminul nu este folosit

Sînt condiții dar ...
Deși a trecut aproape un an de 

cînd în comuna Teiuș funcționează 
cinematograful „Urania", totuși 
conducerea cinematografului n-a 
luat măsuri ca vînzarea biletelor 
să se facă după numărul locuri
lor. Din această cauză la toate 
spectacolele este aglomerație la

Cu aceeași găleată
Personalul cantinei de pe 

lîngă cooperativa „7 Noembrie" 
din comuna Zla.tna nu respectă re
gulile igienice, conform instrucțiu
nilor sanitare.

Astfel, de la fîntîna dare ali
mentează cantina cu apă, găleata 
se folosește și pentru adăpatul a- 
nimiatelor. Caz petrecut în ziua 
de 3 mai, cînd tovarășul Tanislav 
Teodor a demontat găleata de la 
fîntînă și a adăpat caii cu ea, iar

O atitudine nedemnă
La Oficiul P.T.T.R. din Alba-Iu- 

lia miai sînt unii tovarăși care nu 
au reușit să-și lase năravurile moș
tenite de la vechile regimuri bur- 
ghezo-moșierești. Unul dintre aceș
tia este și referentul Cositea -Ioia.n, 
așa-zis „talpa poștei" care, are o 
atitudine nedemnă față de cadrele 
tinere. In ziua de 8 m.ai, în loc s-o 
ajute în muncă pe tînăra Hortenzia 
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țu Cornel, Neamțu Achim și Dra- 
șovean Ftorea.

In ziua de 2 mai echipele artis
tice din Bărăbanț și Micești au fă
cut un schimb de experiență cu 
scopul de a-și îmbunătăți munca în 
domeniul cultural.

Sub permanenta îndrumare a or
ganizației de bază și cu sprijinul 
sfatului popular, în comuna Bără
banț de curând s-a amenajat și un 
teren de fotbal pe oare, în cinstea 
zilei de 1 Mai, s-a jucat primul 
meci între echipele „Recolta" din 
Bărăbanț și „Flamura Roșie" Alba- 
Iuliia.

BACZAI ADALBERT

în scopuri culturale, ci mai mult 
pentru hore și baluri. La fel bibli
oteca se află într-o stare asemănă
toare, lipsind și atei geamuri, iar 
cărțile stau închise în dulap.

Ce are de spus șeful secțiunii cul
turale a sfatului popular raional des
pre starea de lucruri de l.a cămi
nul cultural din Cetea ?

A. O.

nu există preocupare
intrare și discuții pentru ocuparea 
loc urilor.

Ne punem întrebarea : în ce a 
constat greutatea că nici pînă în 
prezent nu s-a făcut numerotarea 
locurilor ?

MOZEȘ ALEXANDRU

după aceea bucătăreasa cantine! 
cu aceeași găleată a scos apă pen
tru pregătirea mîncării.

Este necesar ca, conducerea coo
perativei „7 Noiembrie" să ia mă
suri pentru a se respecta regulile 
igienice pentru păstrarea sănătății 
oamenilor muncii, iar serviciul sa
nitar din comuna Zlatna să între
prindă un control mai riguros la 
cantina cooperativei „7 Noiembrie".

C. R.

Berciu, a întrebuințat cuvinte in
compatibile cu calitatea unui to
varăș și coleg cu experiență în 
muncă.

Aceste stări de lucruri sînt tole
rate și de tovarășul diriginte Oar- 
ga Gheorghe, căruia nu-i place să 
se amestece în lucruri de acestea 
„mărunte” pentru a lua măsuri de 
îndreptare. G. C.



NOTE EXTERNE
Lucrările conferinței de la GenevaFapte din viată

In cursul ultimilor ani, aparatul 
propagandei americane în străină
tate a fost reorganizat în cîteva 
rînduri. Ca urmare a luat naștere 
o uriașă instituție. Sub camuflajul 
unei firme modeste — „Agenția 
americană de informațiuni" — a- 
ceastă instituție se ocuipă cu „răz
boiul psihologic". Faimosul post de 
radio „Vocea Amerioiii" reprezintă 
o parte din activitatea acestei in
stituții. Agenția funcționează sub 
conducerea departamentului de 
stat, care are obligația să-i dea 
consultații în problemele de poli
tică externă și să-i furnizeze in
formații.

Căutînd să obțină alocații din ce în 
ce mai mari, conducătorii agenției își 
fac o autolreclamă intensă. Astfel', la 
sfîrșitul lunii martie a apărut în 
revista „United States News and 
World Report" un amplu interviu 
ail directorului agenției, Streibert, 
care a hotărît să arate cititorilor 
ce ,ro1 însemnat joacă instituția de 
sub conducerea sa. Din interviu a 
a rezultat următorul tablou.

Agenția americană de informați
uni are 75 de posturi de radio-emi- 
siune, dintre care jumătate se află 
în Statele Unite iar restul în străi
nătate ; ea dispune de 160 centre 
de informații în diferite țări ale lu
mii și are în străinătate circa 6.000 
de instalații de cinematograf so
nor ; agenția editează 25 de publi
cații pentru străinătate, printre 
care cotidiene la Viena și Berlin, 
diferite gazete în India și reviste 
lunare în Extremul Orient; agen
ția are un număr de 7.500 de func
ționari ș.a.m.d.

întrebat ce scopuri urmărește tot 
acest uriaș aparat propagandistic, 
Streibert a răspuns :

— Sarcina noastră principală 
este de a populariza și explica po
litica externă a Statelor Unite.

Dar, după cum s-a văzut mai 
departe, activitatea agenției în ță
rile străine are un atare caracter . 
încît corespondentul a întrebat:

— Oare a pătrunde direct într-o 
țară și a furniza populației infor
mații care contrazic informațiile 
propriului ei guvern nu este o poli
tică fără precedent în relațiile in
ternaționale ?

4 ani dela introducerea complexului sportiv G.M.A.
Azi se împlinesc 4 ani de cînd, 

la cererea U.T.M.-iștilor de la 
Uzinele de tractoare din Orașul 
Stalin, a fost introdus în țara noas
tră Complexul G.M.A.

Complexul G.M.A., constituie 
baza educației fizice multilaterale 
pentru a pregăti cetățeni sănătoși, 
curajoși și plini de viață, luptători 
hotărîți pentru cauza păcii, gata 
pentru muncă și apărare.

Scopul introducerii complexului 
sportiv G.M.A. a fost educarea oa
menilor muncii în spiritul adevă
ratului patriotism și al monalei pro
letare, ridicarea măiestriei sportive 
și dezvoltarea tehnicii; exercițiilor 
cu caracter utilitar, a antrenamen
tului continuu, și combaterea cos
mopolitismului în sport.

Avîntul puternic pe care l-au 
luat întrecerile sportive pentru 
trecerea complexului sportiv G.M.A., 
larga și entuziasta participare a 
maselor de tineret de la orașe și 
sate la concursurile G.M.A., pre
cum și creșterea nivelului tehnic 
înregistrată de tînăra noastră 
mișcare sportivă, vin să arate în 
mod concret transformarea com
plexului G.M.A. în baza mișcării 
de Cultură Fizică și Sport din 
țara noastră.

Dacă facem bilanțul realizărilor 
și lipsurilor avute pe linie de

Răspunsul a fost vădit nesatisfă
cător, și atunci corespondentul a 
întrebat dacă centrele de informa
ții americane din străinătate nu 
întîmpină „rezistență" și dacă nu 
au „dificultăți deosebite".

La aceasta s-a dat următorul 
răspuns:

— Dificultăți deosebite? Sîntem 
în primejdie fizică 1

Astfel, la sfîrșitul acestui lung 
interviu au apărut pe neașteptate 
unelte amănunte extrem de picante 
despre atitudinea pe care o are 
față de propaganda americană 
populația țărilor lămurite de ea. 
Conducătorul propagandei ameri
cane în străinătate a relatat urmă
toarele amănunte :

„Nu de mult, unul dintre băieții 
noștri a fost bătut..."

„La Teheran s-a aruncat în noi 
cu pietre..."

„Un funcționar al nostru a fost 
ucis...”

„La Bagdad sediul nostru a fost 
în ultimii,ani de două sau trei ori 
devastat-..."

Sintetizînd aceste „fapte din via
ță”, Streibert a declarat:

— Acum toate acestea iau forma 
unui protest împotriva Statelor 
Unite: cărați-vă și închideți-vă 
centrul de informații ! De curînd 
am trecut prin așa ceva la Amman, 
în Iordania...

Ce se mai poate adăoga la a- 
ceastă informație ? Este evident 
că diriguitorul propagandei ameri
cane în străinătate a vrut să tre
zească mila celor de care depind 
alocațiile pentru întreținerea de
partamentului său și să arate, cum 
spune el, că colaboratorii lui se 
află „în prima linie a frontului". 
In realitate, acest interviu nu face 
decît să confirme eșecurile propa
gandei americane. Washington-ui 
nu are nimic pozitiv de spus oame
nilor despre politica sa; el nu 
poate explica și justifica această 
politică, nu poate atrage de par
tea simpatiile maselor. Aici nu 
poate fi de folos nici chiar aparatul 
propagandistic cell mai vast și cel 
mai „perfect din punct de vedere 
tehnic".

G.M.A. în raionul Alba, trebuie să 
spunem că, de la început colecti
vele sportive au avut o preocupare 
destul de serioasă pentru antrena
rea tineretului și vîrstniciilor la 
cucerirea insignei.

Astfel după 4 ani de activitate, 
în raionul Alba avem un număr 
total de 2292 purtători de insignă 
G.M.A. dintre care 1822 G.M.A. gr. 
I, 446 F.G.M.A. și 24 G.M.A. gr. II. 
La realizarea acestor cifre au con
tribuit în special colectivele „Spar- 
tac" cu 188 purtători, „Progresul" 
cu 122 purtător^ „Flamura Roșie” 
cu 120 purtători, „Locomotiva” 
Alba-Iulia cu 104 purtători1 și „Lo
comotiva I.C.T.” cu 97 purtători. 
Rezultate bune au obținut și colec
tivele școlare ca, de exemplu, Liceul 
de băieți cu 277 purtători, Școala 
profesională din Alba-Iulia cu 241 
purtători, și Liceul de fete cu 160 
purtătoare de Insigne.

Au fost și colective ce nu au pri
vit cu destulă seriozitate antrenarea 
sportivilor în 'trecerea normelor 
G.M.A. și astfel în decursul aces
tor 4 ani ei nu au reușit să-și în
deplinească sarcinile de plan pe 
care le-au avut. De pildă, colecti
vul „Constructorul" Sîntimbru, în 
frunte cu președintele, nu a reușit 
în acești 4 ani să mobilizeze decît 
34 sportivi la trecerea normelor.

GENEVA (Agerpres).
La 12 mai conferința de la Ge

neva a miniștrilor Afacerilor Ex
terne a ținut cea de a 3-a ședință 
consacrată discutării restabilirii 
păcii în Indochina.

Ședința a fost prezidată de A. 
Eden, ministrul Afacerilor Externe 
al Marii Britanii.

In cadrul acestei ședințe au luat 
cuvîntud: reprezentanții regimuri
lor marionetă din Vietnam și Cam- 
bodge; ministrul Afacerilor Exter
ne al R.P. Chineze, Ciu En-lai; 
ministrul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii, A. Eden ; șeful de
legației americane, Bedell Smith; 
șeful delegației regimului mario
netă din Laos ; ministrul Aface
rilor Externe al Franței, G. Bi
dault ; ministrul Afacerilor Ex
terne ad-interim al R. D. Vietnam, 
Fam Van Dong; ministrul Aface
rilor Externe al Uniunii Sovieti
ce, V.M. Molotov; ministrul Afa
cerilor Externe al Franței, G. Bi- 
dault (pentru a doua oară) ; mi
nistrul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii, A. Eden (în calitate de 
președinte), și ministrul Afacerilor 
Externe ad-interim al R. D. Viet
nam, Fam Van Dong (pentru a 
doua oară).

In cuvîntarea sa reprezentantul 
baodiaist a respins propunerile de
legației Republicii Democrate Viet
nam și a prezentat o serie de pro
puneri menite să ducă la lichida
rea mișcării de eliberare din Viet
nam și la sugrumarea Republicii

Adunarea Națională franceză a respins propunerile 
menite să lichideze presa democrată

PARIS (Agerpres). — La 11 
mai, Adunarea Națională franceză 
a continuat examinarea proiectu
lui de lege prezentat de comisia 
pentru presă, care prevede restitu
irea către foștii colaboraționiști a 
clădirilor și utilajului ziarelor și 
editurilor care le-au aparținut în 
trecut (o parte dim acestea au fost

In aceiași situație sînt și colecti
vele din Zlatna și „Locomo
tiva” Teiuș.

La sate complexul G.M.A. a fost 
introdus puțin mai tîrziu, atunci 
cînd au fost create condiții pentru 
trecerea normelor, cu toate a- 
cestea s-au obținut rezultate sa
tisfăcătoare. Colectivele sportive 
din comunele Vințul de Jos, Bără- 
banț, Teiuș, au trecut la mobili
zarea și instruirea tinerilor pen
tru trecerea normelor G.M.A., reu
șind să facă un număr de 56 pur
tători de insigne. De asemenea și 
colectivele sportive din Oarda de 
Jos, Benic, G.A.S. Galda de Jos, 
au .avut și ele o preocupare impor
tantă în această direcție. Or
ganele sindicale și conducerile co
lectivelor sportive vor 'trebui ca pe 
viitor să-și îndrepte atenția mai 
mult asupra complexului G.M.A., să 
mobilizeze oamenii muncii și în 
special tineretul pentru practicarea 
continuă și sistematică a sportului, 
să pregătească mai bine pe a.cei 
ce vor deveni purtători G.M.A., 
pentrucă, în condițiile creiiate de 
regimul nostru democrat-popular 
sportul este accesibil celor mai 
largi mase populare, urmărindu-se 
prin aceasta ridicarea măiestriei 
sportive.

CHIRILA DANIEL 

Democrate Vietnam, cea mai im
portantă cucerire a poporului viet
namez.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Chineze, Ciu 
En-ilai, a rostit o amplă cuvîntare. 
El a exprimat voința poporului chi
nez ca războiul din Indochina să 
ia sfîrșit fără întîrziere. Ciu En- 
lai a criticat poziția lui Bidault 
care a încercat să nege răspunde
rea Franței îtn războiul din Indo
china. Șeful delegației chineze s-a 
ocupat în continuare de rolul Sta
telor Unite ale Americii în intensi
ficarea războiului din Indochina și 
în menținerea unui focar perma
nent de conflicte în Asia de sud- 
est.

Ciu En-lai a demascat apoi ca
lomniile despre pretinsa interven
ție chineză în războiul din Indo
china, calificîndu-ile drept un para
van destinat să ascundă interven
ția americană în Indochina și o 
încercare a Statelor Unite de a 
crea neînțelegeri între popoarele 
Asiei.

Ciu En-lai s-a referit apoi la re
lațiile prietenești care s-au dezvol
tat în ultimii ani între Republioa 
Populară Chineză și Republica 
Democrată Vietnam.

Ministrul Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze a sprijinit declarația 
și propunerile delegației R.D. Viet
nam, care corespund pe deplin in
tereselor rezolvării pașnice a pro
blemei indochineze. Ciu En-lai a 
susținut ca propunerile Republicii 

atribuite după război ziarelor de
mocratice — N.R.).

La ședința din 11 mai a Adună
rii Naționale deputății Manceau 
(„independent”), Isorni (simpati
zant al „grupului țărănesc inde
pendent”) și Leotard, (simpatizant 
al radicalilor) au propus confisca
rea imediată a ziarelor, oare „cola

Comunicatul înaltului comandament militar 
al R.D. Vietnam cu privire la victoria de la Dien Bien Fu

ȘANHAI (Agerpres). — Agenția 
Vietnameză de Informații trans
mite :

La 10 mai a fost dat publicității 
comunicatul înaltului comandament 
militar al Republicii Democrate 
Vietnam-în care se arată că forțe
le populare vietnameze au nimicit 
complet pe inamic pe frontul de 
la Dien Bien Fu și au obținut cea 
mai mare victorie din itstoria Ar
matei Populare Vietnameze.

Ofensiva Armatei Populare Viet
nameze a continuat de la 13 mar
tie pînă la 6 mai 1954. Potrivit 
datelor pe care le avem la dispo
ziție, trupele populare vietnameze 
au nimicit 17 batalioane de infan
terie și de par a șuti ști, trei diviizi- 
oane de artilerie și cîteva unități 
de blindate, geniu,- transport, avia
ție și alte unități — adică 21 de 
batalioane și 10 campanii cu un 
efectiv de peste 16.000 de soldați

Printre ofițerii inamici uciși, ră
niți sau luați prizonieri se află : 
întregul comandament al fortărețel 
franceze, cei trei comandanți ai 
subsectoarelor central, de sud și de 
nord, trei comandanți a trei gru
puri mobile și toți șefii de ba
talion.

Numărul total aii avioanelor ina
mice distruse sau avariate de către 
Armata Populară Vietnameză pe a-

Democrate Vietnam să constituie 
baza discuțiilor în problema resta
bilirii păcii în Indochina.

A luat apoi cuvîntul ministrul' 
Afacerilor Externe al Marii Bri
tanii, A. Eden1, care într-o scurtă 
declarație și-a propus să rezume 
cîteva chestiuni principale care 
se pun în fața conferinței în pro
blema indochineză.

Luiînd cuvîntul, șeful delegației 
americane, Bedell Smith, a spri
jinit punctul de vedere exprimat de 
delegatul baodiaist.

Delegatul Laos-ului s-a raliat și' 
el punctului de vedere baodaist.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Franței, Bidault, care a luat apoi 
cuvîntul, nu a adus nici un argu
ment nou în sprijinul propunerilor 
sate anterioare.

Reprezentantul cambodgian a- 
crezut indicat să iia apărarea poli
ticii Statelor Unite.

Luiînd cuvîntul, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., V. M. 
Molotov, a arătat între altele că 
delegația sovietică își va • expune 
ulterior punctul de vedere asupra- 
propunerilor privitoare la restabili
rea păcii în Indochina supuse con
ferinței miniștrilor Afacerilor Ex
terne.

In încheierea ședinței, A. Eden 
în calitate de președinte a comu
nicat că la 13 mai vor continua 
discuțiile cu privire la problema 
coreeană, iar la 14 mai, vor con
tinua discuțiile cu privire la resta
bilirea păcii în Indochina.

borează cu dușmani sau cu rebeli 
din Uniunea franceză", cu alte cu
vinte care sprijină năzuința spre- 
independență a popoarelor din co
loniile franceze. Totodată, Munceau 
a explicat că el dorește interzice
rea ziarului „L’Humanite".

Propunerea lui Manceau, Isorni 
și Leotard a fost respinsă cu 501 
voturi împotriva a 46.

oest sector al frontului este de 62. 
Printre avioanele distruse se află 
bombardiere greile „B-24”, „B-26” 
și avioane grele de transport 
„C-119”, avioane de vînătoare de- 
tip ,,Helldiver" trimise de interven- 
ționiștii americani colonialiștilor 
francezi.

Inafară de aceasta, Armata 
Populară Vietnameză a capturat 
tot armamentul inamicului, muni
țiile, autovechiculele și toate depo
zitele cu muniții și echipament 
militar ale inamicului. Numărul 
parașutelor capturate se ridică la 
30.000 de bucăți.

★
HANOI (Agerpres). — După că

derea fortăreței asediate de la 
Dien Bien Fu, forțele populare 
vietnameze continuă să atace cu 
vigoare centrele de rezistență ale 
inamicului situate în delta Tonkl- 
nului.

Agenția France Presse anunță că 
în cursul nopții de 10 spre 11 mai, 
unități ale Armatei Populare au 
dezlănțuit puternice atacuri împo
triva a cinci garnizoane franceze 
în apropiere de Hanoi. Paralel cu 
aceasta, forțele populare au orga
nizat iatacuri împotriva căii ferate 
Hanod-Haifong, îngreunînd trans
portarea de material de război că
tre garnizoanele atacate.
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