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Oameni ai muncii din agricultură ! Faceți 
neîntîrziat lucrările de întreținere a culturilor. 
Luptați cu perseverență pentru obținerea în 

acest an a unei recolte bogate pentru asigurarea 

hranei poporului nostru muncitor, dați industriei 
cît mai multă materie .primă pentru producerea 

bunurilor de consum necesare populației !

Un an de victorii însemnate Spre noi succese în lupta pentru economii
Se' împlinește azi tm an de cînd 

a început la București primul Con
gres pe țară a fruntașilor din gos
podăriile agricole colective. Dez- 
bătînd problemele de bază ale 
muncii desfășurate în gospodăriile 
colective și întovărășirile agricole, 
dezvăluind lipsurile și greutățile 
manifestate și trăgînd o concluzie 
a sarcinilor de viitor, Congresul 
fruntașilor din gospodăriile agri
cole colective a constituit un eve- 
r;nient important în munca de 

.struire a socialismului la orașe 
și la sate.

Făeînd bilanțul unui an de mun
că ce a trecut de Ia Congres, se 
poate constata că și în raionul 
nostru au fost dobîndite o serie de 
succese remarcabile. Pe baza sar
cinilor reieșite din lucrările Con
gresului, organizațiile de bază 
și sfaturile populare din raion au 
intensificat desfășurarea muncii 
politice de lămurire a țăranilor 
muncitori despre avantajele lucră
rii în comun a pămîntului cu u- 
nelte mecanizate și după regulile 
agrotehnice, astfel că numeroase 
familii de țărani muncitori con- 
vingîndu-se de acest lucru, au for
mat noi ‘gospodării colective și în
tovărășiri agricole. In prezent avem 
în raion 10 gospodării colective, 
din care 5 create numai de Id 
Congres și pînă în prezent. De a- 
semenea, au fost create noi înto
vărășiri agricole, ca cele din Mi
halț și Alba-Iulia, fără să mai 
vorbim de numărul mare de țărani 
muncitori care, văzînd rezultatele 
dobîndite de colectiviști și întovă
rășiți, au cerut să intre și ei în în
tovărășiri și gospodării colective. 
Crește tot mai mult numărul 
de țărani muncitori din comunele 
și satele raionului care își manl- 
festă dorința de a forma noi gos
podării și întovărășiri agricole.

Succese deosebite au fost dobîn
dite și în ce privește consolidarea 
economico-organizatorică a gos
podăriilor colective și a întovără
șirilor existente. Deși destul de tî- 
lără, gospodăria colectivă din 

Țelna și-a lărgit avutul obștesc 
cu o turmă de oi și un număr în
semnat de animale, iar cea din 
Obreja și-a dezvoltat în mod se
rios fermele zootehnice și și-a ri
dicat noi construcții; gospodăria 
colectivă din Cistei are acum un 
camion propriu, primit în urma 

" contractărilor făcute cu ^statul. 
Asemenea exemple stat și în alte 
gospodării, unde cu fiecare zi ce 
trece se dezvoltă și se întăresc, 
sporind continuu venitul colecti
viștilor.

In acest an hotărîrea colectiviș
tilor și a întovărășiților de a lupta 
pentru continua consolidare a 
gospodăriilor și întovărășirilor s-a 
concretizat prin munca plină de 
avînt patriotic, pentru terminarea 

timp și în bune condițiuni a 
campaniei agricole de primăvară. 
Astfel, gospodăriile colective ș! 
întovărășirile au terminat prime
le însămînțările, iar majoritatea 
din acestea, cum stat gospodăriile 
colective din Cistei, Obreja, Oiej- 
dea, Berghin și altele, au însătnta- 

țat suprafețe însemnate de po
rumb ta cuiburi așezate în pătrat.

In construcția socialismului la 
sate există însă — cu toate succe
sele dobîndite — lipsuri serioase 
care se resfring în mod evident în 
munca de transformare socialistă 
a agriculturii. Este de nedespărțit 
munca de lărgire a sectorului 
socialist în agricultură de cea a în
tăririi și consolidării continue a 
acestuia. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în cuvîntarea ros
tită la Congresul fruntașilor din 
gospodăriile colective a arătat că 
trebuie combătută și lichidată cu 
toată hotărîrea tendința unor or
gane de partid și de stat care „ob- 
ținînd rezultate bune în constitui
rea unor gospodării agricole co
lective și întovărășiri, își închi
puie că prin aceasta și-au îndepli
nit sarcinile și nu mai au nici o 
răspundere pentru bunul mers și 
pentru consolidarea gospodăriilor 
agricole colective sau întovără
șirilor constituite".

Cazuri de felul acesta, cînd une
le organizații de bază și comitete 
executive ale sfaturilor populare 
alunecă greșit pe această pantă, 
stat și în raionul nostru. Or
ganizația de bază din gospodăria 
colectivă din Căpud îndrumă ta 
mod nesatisfăcător munca în gos
podăria colectivă, rămîne pasi
vă față de unele manifestări de 
călcare a statutului model și 
nu își îndeplinește în mod ho- 
tărît sarcinile. Secretarul organi
zației de bază, tovarășul Șimon 
Andrei, lucrează înafara gospodă
riei, astfel că în acest an abia are 
6 zile lucrate în gospodărie. Ur
mare a slabei preocupări din par
tea consiliului de conducere și a 
organizației de bază pentru conti
nua întărire economico-organiza' 
lorică a gospodăriei colective, a- 
ceasta continuă să rămtaă cu 
mult ta urma gospodăriilor colec
tive din Cistei și Obreja, deși 
condițiile stat aproape aceleași. 
Rădăcina acestei situații trebuie 
văzută și în modul nesatisfăcător 
în care însuși comitetul executiv 
al sfatului popular din Pețelca în
țelege să o ajute. A face plimbări 
prin curtea gospodăriei colective, 
cum fac de multe ori membrii co
mitetului executiv din Pețelca, nu 
înseamnă nicidecum ajutor în 
muncă. Slab este ajutorul pe cared 
primesc și gospodăriile colective 
din Cetea, Teiuș și altele.

Din lipsa unei munci politice co
respunzătoare și a îndrumării 
competente, ta unele întovărășiri, 
ca cele din Bucerdea și Pețelca 

. însămînțatul porumbului s-a făcut 
indiv:dual, lipsind astfel posibilita
tea aplicării întocmai a regulilor a- 
■grotehnice. La întovărășirea din 
Pețelca, din această cauză, deși au 
fost condiții, nu s-a însămînțat nici 
un hectar de porumb în cuiburi 
așezate ta pătrat. Trebuie combă
tute cu toată hotărîrea tendințele 
unor' tehnicieni din cadrul sfatului 
popular raional care, ta dorința de 
a face paradă de îndrumări și a- 
jutor, se limitează la o singură

(Continuare în pag. 3-a) ;

Aplicînd metodele înaintate
Colectivul fabricii de încălțămin

te „Simion Bărnuțiu" din Alba-Iu- 
lia desfășoară o muncă rodnică în 
vederea sporirii producției de în
călțăminte. Unul din principalele 
obiective ale întrecerii socialiste îl 
constituie lupta pentru realizarea 
de cît mai multe economia. In a- 
ceastă direcție numai în decursul 
lunii aprilie a.c. au fost înregis
trate economii de talpă, piele și 
meșină ta valoare de peste 6.800 
lei.

Folosind metoda stahanovis- 
tei sovietice Lidia Corabelni- 
cova, tovarășele Gligor Florica și 
Moldovan Ana, fruntașe în între
cerea socialistă, care lucrează la 
secția croi, ta luna aprilie au eco
nomisit 5376 dm. p. de -piele în 
valoare de peste 1.900 lei.

Succese în întrecerea socialistă
La întreprinderea „Ardealul" 

lupta pentru economii în scopul 
reducerii prețului de cost a căpătat 
un caracter larg. Muncind în în
trecerea socialistă, șoferii din echi
pa autotransport și-au depășit în 
cursul acestui an planul în fie
care lună la transporturi. lupttad 
în același timp pentru realizarea 
de economii de combustibil și păs
trarea mașinilor.

Printre cei care au obținut cele 
mai bune rezultate se află și tovară
șul Hațegan Eugen fruntaș în 
întrecerea socialistă, care ta de
cursul anului 1953 a economisit 
2596 litri benzină, iar în ultimele

Realizări ale muncitorilor ceferiști
Printre brigăzile de tineri mun

citori de la atelierul de zonă 
C.F.R. Alba-tulia, fruntașe ta lupta 
pentru folosirea din plin a deșeu
rilor și resurselor interne pentru 
repararea la timp și în bune con- 
dițiuni a vagoanelor de marfă se 
numără brigada condusă de tova
rășul Ciozan Anton-, Această bri
gadă a devenit cunoscută pentru 
remarcabilele succese obținute în 
producție.

Muncind cu mult interes, briga
da a confecționat din deșeuri de

Din țara constructorilor comunismului

Pentru ridicarea productivității pămînlurilor (solurilor) acide, se aplică 
tratarea solului cu var. La uzina de unelte agricole ,Vîit‘‘ din Tartus (R.S.S, 
Estonă), s-a construit o semănătoare pentru tratarea solului cu var.

In foto : Experimentarea semănătorii pe ogoarele colhozului „Klulveis",

In lupta pentru economii s-a e- 
vidențiat și tovarășul Hațegan Ion 
II, fruntaș în întrecerea socialistă 
la secția ștanță, care pe luna apri
lie a făcut o economie de 108 kg. 
talpă.

Datorită folosirii metodelor înain
tate de muncă și antrenării pe scară 
largă în întrecerea socialistă, rezul
tate bune au mai obținut tovarășele 
Fugaciu Ana, Tripșa M. și alții care 
au realizat economii însemnate de 
cantități de meșină. Din materiile 
prime economisite în luna aprilie, 
a.c., muncitorii Jabricii „Simion 
Bărnuțiu" vor da mai multă 
încălțăminte peste plan, contri
buind astfel la satisfacerea într-o 
măsură tot mai mare a cerințelor 
de consum ale oamenilor muncii 
din țara noastră.

două luni ale anului curent peste 
350 litri benzină. Lucrînd pe au
tocamionul „Ziss” primit din Uni
unea Sovietică, el a realizat ptaă 
în prezent peste 96.000 km fără 
nici o reparație capitală, urmînd 
ca în scurt timp să primească ti
tlul de sutamiist.

In întrecerea socialistă s-a evi
dențiat de asemenea și fruntașul 
Nemeș Viorel, care, lucrînd pe au
tocamionul „Praga", duce o luptă 
hotărîtă pentru realizarea de cît 
mai multe economii. Pe lunile 
martie și aprilie a.c. el a realizat 
o economie de peste 400 litri de 
benzină.

sctaduri obloane și pereți pentru 
vagoane. Tot din deșeuri a folosit 
tabla pentru acoperirea vagoa
nelor și însemnate cantități de fier 
vechi rotund din care s-au confec
ționat tije pentru tampoane la va
goane. Economiile realizate prin 
folosirea deșeurilor pe luna a- 
prilie a. c. s-au ridicat la su
ma de peste 1.400 lei.

Fruntași ta cadrul brigăzii în a- 
ceste acțiuni au fost tovarășii Măr
ginean u Ion, Man II ie, Cîmpean 
Gheorghe și Pop Horia.

Din țările

de democrație populară

Un nou anestezic obținut 
în R. Cehoslovacă

Muncitorii și tehnicienii de 
la întreprinderea de stat 
„Chirana“ din Praga, în co
laborare cu medici specialiști, 
au descoperit un nou aneste
zic care poate fi folosit la 
toate operațiile. încercările 
de probă făcute cu acest anes
tezic la spitalele din Praga 
au dovedit că el poate în
locui cu succes preparatele 
importate din străinătate.

(Agerpres)

Succese în muncă obținute 

în R. D. Germană

In cinstea conferinței mi
nerilor din întreaga Germa
nie, care a avut loc la Bohlen 
la 28—29 aprilie a.c., minerii 
de la mina de cărbune „Karl 
Marx.“ din Zwickau și-au în
deplinit norma zilnică în 
proporție de 121,8%. Cu acest 
prilej, echipa de la puțul Nr. 
2 a realizat o depășire record 
de 80%. Acest succes a pu
tut fi obținut mai ales dato
rită muncii exemplare a 
muncitorului de la abataj 
Behrend, care și-a depășit 
norma cu 150%.

Valorificarea pămînturilor 
virgine în Polonia

In urma valorificării pă
mînturilor virgine, suprafe
țele de însămînțat vor crește 
considerabil anul acesta în 
Republica Populară Polonă. 
Gospodăriile agricole de stat, 
cooperativele agricole de pro
ducție și țăranii cu gospo
dării individuale valorifică în 
acest an aproximativ 340.000 
hectare de pămînturi virgine.

In primăvara aceasta au 
fost arate circa 250.000 hec
tare de pîrloagă. Lucrări de 
o deosebită amploare pentru 
valorificarea pămînturilor vir
gine se desfășoară în voevo- 
datele Bydgoszcz și Szczecin, 
precum și în alte voevodate 
din partea apuseană a țării. 
Stațiunile de mașini și trac
toare acordă un prețios aju
tor la valorificarea pămîntu
rilor virgine.

Guvernul R. P. Polone a- 
cordă înlesniri cooperativelor 
agricole de producție și țăra
nilor care lucrează noile pă
mînturi. (Agerpres)



Pentru realizarea planului la achiziții pe sortimente SFAT VITICOL

Putem apune că munca se 
desfășoară mulțumitor în ceea ce 
privește achizițiile — ne spune to
varășul Capră Hiristache, directo
rul Agenției de valorificări de pe 
lingă U.R.C.A.D. Alba — și dacă 
în primul trimestru al anului în 
curs am realizat numai 83% din 
plan la achiziții, apoi în urma măsu
rilor luate pe teren, pe prima lună a 
trimestrului doi, adică pe luna a- 
priiliie, am îndeplinit pianul în 
procentaj de 115%.

Dacă pătrundem în dosul acestei 
cifre medii de 115%:, apar o serie de 
surprize, care pe drept cuvînt trebuie 
să tulbure liniștea conducerii Age- 
vacoap-ului și în special a tova
rășului Capră.

Diin situația realizărilor pe ’luna 
aprilie reiese că la unele sortimen
te, planul nu a fost realizat decît în 
măsură foarte mică, cum este ca
zul la produsele animale unde s-a 
realizat 37%, iar la achizițiile de 
bovine, mînzați, viței, porci, oi și 
miei, planul a fost atins în pro
centaj de numai 6% pe raion.

Privind problema achizițiilor 
prin prizma rezultatelor obținute 
pe comune, vedem că cooperati
vele : „9 Mai” din Teiuș și
„30 Decembrie” din Alba-Iulia au 
obținut rezultate bune la achiziții, 
fapt ce a contribuit .la realizarea 
planului pe raion. Nu înseamnă 
însă că după rezultatele pozitive 
obținute de unele cooperative, să 
se ascundă nerealizarea planului 
la achiziții la cea mai mare parte 
a cooperativelor din raion, ca de 
pildă, la cooperativele „Beniciana” 
din comuna Benic, ,;6 Martie" din 
Oarda de Jos, „Horia" din Hăpria 
și altele.

Analizînd cum s-a desfășurat 
munca la cooperativa „6 Martie” 
din Oarda de Jos, care în luna a- 
prilie a împlinit planul la achiziții 
în procentaj de numai 55%, reies 
o serie de lipsuri ce necesită o 
grabnică înlăturare. Dacă la aceas
tă cooperativă planul la achiziții 
s-a realizat atît la grîu, po
rumb, floarea-soarelui etc. nu
mai în procentaj de 79%, în a

celași timp cooperativa din Vințul 
de Jos, cu condiții asemănătoare, 
a îndeplinit planul la aceleași pro
duse în procentaj de 350%, iar La 
produsele animal^ — 225%, în timp 
ce oooperativa din Oarda de Jos a 
obținut numai 17%. Aceasta 'do
vedește că la cooperativa din O- 
arda de Jos munca se desfășoară 
la voia întîmplărli, din cauză că 
membrii din consiliul cooperativei, 
în frunte cu tovarășul Bălgrădean 
Avram președinte, nu se îngri
jesc de aprovizionarea cooperati
vei cu mărfuri din comerțul de 
întâmpinare și nu trag la răspun
dere ipe lucrătorii din cooperative 
care nu'-și fac conștiincios datoria, 
cum este cazul gestionarului Jibo- 
teanu Gheorghe, care mai multe 
zile la rînd în aprilie a ținut coopera
tiva închisă, sau contabilul șef A- 
postol Nicolae, care obișnuiește să 
vină de multe ori la ora 10 la ser
viciu. Apoi familiarismul și delă
sarea în care se complace tovară
șul Bălgrădean Avram dăunează 
mult bunului mers al comerțului 
cooperatist și îndeosebi realizării 
planului la achiziții. Aceste lipsuri 
sîrvt cunoscute și de conducerea 
U.R.C.A.D. Tovarășul Capră Hris- 
tache, director Agevacoop și 
Haiic Andrei, șeful serviciului de 
organizare, deși au fost sezi- 
sați în mai multe rânduri, nu 
sau deplasat pe teren pentru a 
lua măsuri eficace care să ducă în 
mod hotărît la lichidarea lor.

De lipsurile existente și nerea
lizarea planului la achiziții la coo
perativa din Oarda de Jos se face vi
novată și organizația de bază din 
comună, care nu a tras la răspun
dere membri de partid din cadrul 
cooperativei de felul nesatisfăcător 
în care își îndeplinesc sarcinile 
trasate de partid.

In vederea intensificării schimbu
lui dintre oraș și sat, U.R.C.A.D. 
Alba trebuie să intensifice munca 
de control și îndrumare zi de zi a 
consiliilor de conducere ale coo
perativelor, pentru întărirea dis
ciplinei în muncă, pentru realiza
rea planului la achiziții global și 
pe sortimente la toate cooperativele.

In lupta pentru o recoltă bogată 
de struguri, una din Lucrările de 
bază la întreținerea viilor este 
lupta împotriva bolilor și dăună
torilor viitor, care anii trecuți și 
în raionul nostru au cauzat pagu
be în producția de struguri.

Una dintre bolile periculoase este 
mana (perenospora) oare atacă 
toate părțile verzi ale viței de vie, 
distrugînd odată cu aceasta 
și producția de struguri. In acest 
an ne putem aștepta lia atacuri 
matri și dese din partea acestei 
boli. Pentru a apăra cu succes 
via împotriva manei, este bine ca 
viticultorii — în special cei din 
comunele mai îndepărtate de sta
țiunea de avertizare a manei, din 
Ighiu — să-și pregătească din 
vreme un butuc zis „de alarmă", 
procedînd astfel: în apropierea u- 
nui butuc se face o groapă de 80 
—100 cm. lungime, 40 cm. lățime 
și 15 cm. adîncime. Se pune pe 
fundul gropii părnînt amestecat cu 
frunze putrede care conțin oospori 
de mană (peronosporă), se aplea
că apoi coardele butucului apro
piat în groapă și se fixează cu 
cîrlige în așa fel ca vița să nu a- 
tingă pămîntul.

După ploi mai mari și calde în 
groapă se formează o bă.ltuță mică

Luptă pentru stîrpirea buruienilor
Membrii gospodăriei colective 

„Petofi Șandor" din Oiejdea, în
drumați și sprijiniți de organiza
ția de bază, au terminat la vreme 
însămînțărâle de primăvară. Apli- 
cînd regulile agrotehnice și folo
sind metode înaintate, colectiviștii 
au însămînțat însemnate supra
fețe cu culturi prășitoare în cui
buri așezate în pătrat.

Convinși de faptul că buruienile 
sînt dușmanul de moarte al cultu
rilor, cărora le fură hrana și le 
înăbușe, dezvoltarea, ei au pornit

Cum să luptăm împotriva bolilor la vii
unde încolțesc semințele ciupercii 
(peronosporei). Dacă timpul e u- 
med și ploios, sămînța manei 
(peronosperei) ajunge cu stropii 
de ploaie pe primele frunze ale bu
tucului de alarmă, pe care le a- 
tacă. Dacă avem și un termometru 
e și mai bine, căci atunci ne pu
tem convinge de începerea atacu
lui care este prielnic lia tempera
tura de 11 grade.

Atacul de peronosporă îl cunoaș
tem prin controlul des al frunze
lor de pe butucul de alarmă. La 
apariția atacului, pe frunze se for
mează o pată sau mai multe pete 
milei uleioase, străvezii. Aceste pete 
dovedesc că mana a apărut și tre
buie să începem imediat stropitul, 
luptînd pentru terminarea Lui îna
inte aa pe dosul frunzelor, în lo
cul petelor, să apară un praf alb, 
care nu este altceva decît sămînța 
bolii și care dacă timpul e favora
bil se împrăștie cu repeziciune în 
vie.

Pentru prevenirea la vreme a 
manei este necesar .să avem ma
șinile de stropit revizuite și repa
rate, să avem piatra vînătă și pia
tra acră luate din vreme de la 
cooperativă., îngrijindu-ne în ace
lași timp și de varul necesar. In 
raionul nostru atacul manei a apă

cu mult elan lupta pentru distru
gerea lor.

Pînă acum colectiviștii au plivit 
12 hectare de grîu, smulgînd cu 
rădăcină buruienile. Ei au început 
de asemeni prășitul florii-soarelui 
și a sfeclei, dînd posibilitate cul
turilor să se dezvolte în voie, asi
gurând astfel o recoltă sporită. In 
fruntea muncilor de întreținere a 
culturilor se situează colectiviștii 
Vass Gheza, Nagy Jiga, Szilagyi 
Nicolae, Okros Jiga și Bakci Iull- 
ana.

rut. După constatările Stațiuni de 
avertizare s-a stabilit că primul 
stropit la vie să se facă în perioa
da de la 24—30 mai, timp în care 
el trebuie terminat, salvînd as' 
distrugerea producției de strugun.

Anul acesta, la prima .stropire, 
dozajul soluției este de 250 grame 
piatră vînătă, 125 grame de var șl 
80 grame piatră acră (pentru a 
mări aderența de frunze) la 100 
litri de apă.

Pentru stropitul al 2-lea doza
jul este de 500 gr. piatră vînătă, 
250 gr. var și 80 gr. piatră acră 
|a 100 litri apă, iar pentru stropi
tul 3 și 4, de fiecare dată cîte 750 
gr. piatră vînătă, 375 gr. var și 
120 gr. piatră acră.

O altă boală oare cauzează pa
gube mari viilor este și făinarea 
(oidium), care se combate cu praf 
de pucioasă, prăfuindu-se vițele 
atacate, folosind prăfuitoaire de 
mină sau de spate.

Această boală se poate comb 
și cu soluție sulfocalcică, însă în 
acest caz numai sub îndrumarea 
tehnicienilor.

Urmînd îndrumările stațiunii de 
avertizare și apliicînd cu strictețe 
minimele agrotehnice viticole, vom 
reuși să asigurăm o recoltă bogată 
de struguri.
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pagini — 80 bani. Editura Cartea 
rusă.

M. Koțiubinski RISUL — Colec
ția „Lectura" 16 pagini — 40 bani. 
Editura Cartea rusă.

B. Lavreniev ÎNCĂRCĂTURĂ 
URGENTA — colecția „Lectura" 
32 pagini — 40 bani. Editura 
Cartea rusă.
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Al. Priadcencu Experiența de 
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Anul trecut, oollhozul nostru a 
fost comasat cu alte șase arteluri 
învecinate. In fața organizației de 
partid s-ta pus sarcina de a suda 
colectivul colhozului, de a întări 
disciplina în muncă, de a ridica 
pe cei ce rămîn în urmă.

Comuniștii din colhoz și-au dat 
limpede seama că în munca poli
tică de masă trebuie folosite toate 
mijloacele și formele de muncă și 
mai cu seamă munca individuală 
cu oamenii. Colhoznicul Piatras Mi
kalcius din brigada Nr. 6 a lucrat 
numai 12 zile-muncă. Deși a fost 
chemat la o ședință a consiliului 
de conducere a artelului și i s-a 
dat un avertisment, acest lucru nu 
a ajutat. El continua să încalce 
disciplina în muncă. La fel se 
comporta și Povilas Budjinskas. 
Cînd era întrebat de brigadier de 
ce nu iese la lucru, Budjinskas 
indica diferite pretexte, dar se es
chiva de la muncă.

Organizația de partid a trasat 
comunistului Ciaikauskas sarcina 
de a sta de vorbă cu acești col
hoznici. Mult a trebuit să mun
cească el cu Mikalcius pînă l-a 
convins că bunăstarea unui col
hoznic depinde în întregime de în
tărirea gospodăriei obștești. El a 
dovedit aceasta, folosind exemple 
din viața fruntașilor artelului.

— De ce — spunea el — vecinul 
tău Petraitis trăiește în belșug ? 
Tocmai pentru că el, împreună cu 
familia lui, au .lucrat 1.600 zsle- 
muncă, pentru care au primit o 

mare cantitate de cereale, zahăr, 
nutrețuri și o sumă importantă de 
bani. El trăiește mult mai bine de
cît tine pentru că lucrează sîrgu- 
incios în colhoz.

Cu tînărul colhoznic Povilas 
Budjinskas trebuia discutat altfel. 
Tatăl lui, muncind conștiincios în 
colhoz, a prestat cîte 450—500 zile 
muncă pe an. Tînărul Povilas, în
să, nu a luat parte lia munca ob
ștească. De acest lucru era vino
vat într-o măsură tatăl lui, care 
era prea îngăduitor cu fiul. Agi
tatorul comunist Ciaikauskas a 
stat de vorbă cu părinții lui Pio- 
v ill as, ld-a arătat că nu-și educă 
cum se ouvine fiul. Iar pe Pevilas 
însuși agitatorul l-a făcut să se 
rușineze de purtarea lui.

Convorbirile comunistului au 
dat rezultate pozitive. Colhoznicul 
Mikalcius și-a luat angajamentul 
să iasă cu regularitate la lucru. 
Pînă la sfîrșitul anului el a lucrat 
mai mult de 300 zile-muncă. Și-a 
schimbat conduita și tînărul Bud- 
jinskas. Acum el este un colhoz
nic fruntaș. Anul acesta el a și 
prestat peste 100 zile-muncă.

O intensă muncă de lămurire a 
fost dusă și cu Ghelejis, fierarul 
colhozului. Adeseori acesta închi
dea fierăria fără nici un motiv, nu 
ieșea la lucru, ceea ce făcea să 
.întîrzie repararea inventarului col-

DIN EXPERIENȚA P.C.U.S.

MUNCA INDIVIDUALĂ CU
de I. NORVIDAS

secretarul organizației de partid din col
hozul >K. Pojela», raionul Radvllișk, 

R. S. S. Lituaniană.

hozului. Conducătorii colhozului și 
brigadierul au stat de mat multe 
ori de vorbă cu el, dar cu prea pu
ține .rezultate. Intr-o zi fierarul a 
fost vizitat de activistul nostru 
Kialeris. Acesta își scoase un car
nețel de însemnări.

— Ce, ai de gînd să închei un 
proces verbal ? — îl întreabă Ghe
lejis.

— Nu, îi răspunse Kialeriis. Am 
venit să socotim împreună câtă 
pagubă ai adus colhozului. Uite, 
ai întîrzlat cu o săptămână repa
rarea cultivatoarelor. Nu numai că 
n-aii câștigat tu nimic, dar ai și 
frânat munca întregii brigăzi. Ai 
refuzat să potcovești caii — acum 
nu se poate pleca nicăieri cu ei. 
înțelegi că atitudinea ta față de 
colhoz costă foarte scump. Dacă 
socotești cum se cuvine, din cauza 
ta coi'.hozUl a avut pagube de mii 
de ruble.

Fierarul căzu pe gînduri. El, 
după cum se vede, nu era conști
ent cît de mare este roilul lui în 
colhoz, cît de multe pagube și-a 
pricinuit lui însuși și artelului prin 
atitudinea sa față de muncă. Con
vorbirea l-na mișcat profund pe 
Ghelejis și el începu să muncească

OAMENII
cu totul altfel. Anul acesta în bri
gada de cîmp Nr. 4, unde lucrea
ză Ghelejis, inventarul a fost repa
rat diiin timp. Munca individuală 
cu oamenii dă rezultate bune în 
toate sectoarele producției ooilhoz- 
nice. Colhoznicul Visotskis era so
cotit între fruntași, lucra mai mul
te zile-muncă. decît toți ceilalți. 
Dar, într-o zi, Visotskis n-a venit 
la lucru. După cîteva zile el se 
prezintă, dar era posomorit, n-a 
scos toată ziua nici un cuvînt. La 
întrebarea brigadierului despre ce 
s-a întâmplat, el a dat doar din 
rnînă. Comuniștii s-au interesat 
de acest caz. Ei au aflat că îmbol- 
năvindu-i-se vaca, Visotskis a fost 
nevoit s-o taie. Urmînd sfatul or
ganizației de partid, conducerea 
artelului l-a ajutat pe Visotskis 
să-și cumpere o altă vacă. El este 
recunoscător artelului pentru grija 
arătată și muncește cu și mai mul
tă energie.

Munca individuală cu fiecare 
om, lămurirea largă a hotărârilor 
Plenarelor din septembrie și fe- 
bruarie-martie ale C.C. al P.C.U.S., 
ajută organizația de partid să ac
tivizeze pe colhoznici, să-l mobili
zeze la munca pentru dezvoltarea 
sub toate aspectele a gospodăriei 
cu multe ramuri.

Studierea fiecărui om ne dă po
sibilitatea să educăm lucrători 

conștiincioși, fruntași în producția 
colhoznică.

Organizația de partid acordă o 
deosebită atenție educării activu
lui. Poate fi menționat următorul 
exemplu : F. Bagdonas a fost prin
tre primii care a intrat în colhoz. 
El are o excepțională dragoste de 
muncă. Bagdonas. a asistat adesea 
La ședințele conducerii artelului, 
unde a făcut propuneri prețioase 
și a dat sfaturi practice. El citește 
cu nesaț cărți de literatură bele
tristică și politică și este la curent 
cu problemele agriculturii. Lui 
Bagdonas i s-a încredințat condu
cerea unei brigăzi. In prezent el 
este unul dintre cei mai buni bri
gadieri.

Organizația de partid a educat 
cu aceeași grijă pe Simușa, care 
era un colhoznic fruntaș, intransi
gent față de orice lipsuri, care cri
tica cu asprime pe cei leneși. Pe 
cele mai mari geruri sau în tim
pul ploilor de toamnă Simușa nu 
a refuzat niciodată să lucreze. 
Primăvara trecută, organizația de 
partid l-a recomandat pentru pos
tul de conducător al brigăzii Nr. 5. 
El a reușit să întărească discipli
na în muncă, a sădit în calhozn’’ ’ 
sentimentul atitudinii pline de g. 
jă față de proprietatea obștească.

Munca politică de masă cu un 
țel precis, munca individuală cu 
oamenii, cere din partea comuniș
tilor multe cunoștințe, agerime, 
priceperea de a găsi calea către 
inima fiecărui colhoznic.



VIAȚA DE PARTID

Să pregătim temeinic încheierea anului de studiu 
în învățămîntul de partid

Una din principalele sarcini ale 
luptei pentru construirea socialis
mului este aceea de a înarma pe 
membrii și candidații de partid, 
toate cadrele noastre, cu profunda 
cunoaștere a științei marxist-leni- 
niste.

In anul acesta, multe organi
zații de bază din raion, îndrumate 
de Comitetul raional de partid, 
și-iau sporit atenția față de mun
ca. ideologică, luînd măsuri în ve
derea îmbunătățirii propagandei 
marxism-leninismului.

Organizația de bază de la 
Î.C.C.F.H., -preocuptadu-se în mod 
permanent de problemele propa
gandei de partid, a analizat în 
mai multe adunări ale organizației 
de bază situația muncii ideologice, 
luînd măsuri în vederea asigurării 
bunei desfășurări a acesteia. 
In acest fel a crescut exigența pro
pagandiștilor față de ei însuși. Astfel, 
propagandiștii Stnoescu D., Donof- 
tei Leon și Petrașcu Stiancu își 
pregătesc cu multă grijă conspec
tele, în cadrul convorbirilor tovă
rășești veghează la asigurarea pu
rității ideologice și sprijină perma
nent pe membrii cercurilor și 
cursului să-și însușească ideile 
fundamentale ale marxism-.lenini.s- 
mului. Propagandistul Doroftei L. 
de la cursul seral a repartizat pe 
•cei mai activi tovarăși din curs 
pentru a se ocupa de mobilizarea 
a 2—3 tovarăși care nu participau 
cu regularitate și nu-și întocmeau 
conspectele. In acest fel frecvența 
la curs a crescut în mod simțitor, 
Tar tovarășii din curs au reușit 
să-și întocmească conspecte bune.

Tovarășii Consta-ntinescu Traian 
.și Rusnac Filaret, care la înce
put neglijau prezența la curs și 
studiu, din care .cauză nu reușeau 
întotdeauna să îmbine în mod ar
monios munca politică cu cea eco
nomică, fiind criticați au început 
-să privească cu mai mult simț de 
răspundere sarcina ridicării nive
lului ideologic și politic, iar influ
ența studiului se face tot mai mult 
simțită în munca lor de zi cu zi.

Acum cînd a mai rămas puțin 
timp pînă la desfășurarea convor
birilor de încheiere, organizația 
de bază a trecut la intensificarea 
controlului muncii de propagandă,

întrecerea pentru titlul de cel mai ban mecanic de locomotivă

Calea
Muncesc ca mecanic de locomo

tivă la Depoul C.F.R. Teiuș. Deși 
destul de tînăr în această muncă, 

:mă străduiesc să dobîndesc rezultate 
•bune. In ultimele două luni, de pil
dă, împreună cu cealaltă echipă 
am realizat o economie de peste 
50 tone combustibil convențional. 
Tot în această perioadă defectările 
la locomotivă au fost complet în
lăturate.

Aceste rezultate sînt, desigur, 
rodul unei munci intense, perma
nente, care începe odată cu pregă
tirea pentru plecarea ta drum și 
•se termină atunci cînd am predat 
locomotiva echipei următoare.

De fiecare dată cînd mă prezint 
pentru a pleca în drum, acord o 
■atenție deosebită preluării loco
motivei, verificînd atent flecare 
piesă, spre a mă convinge dacă 
locomotiva corespunde sau nu pen
tru remorcarea trenului în con
diții optime. O mare atenție acord 
verificării aparatelor de siguranță, 
de alimentare a cazanului', precum 
și a combustibilului, apei și nisi
pului. Concomitent cu această lu
crare caut, să remediez unele de
fecte ce se ivesc și constat dacă

GLIGA EMIL
secretar al Comitetului raional de partid 

pentru a asigura în acest fel un 
salt calitativ în munca de educare 
comunistă.

Mai sînt însă o serie de organi
zații de bază, ca organizațiile de 
bază din Feneș, Meteș, Cricău și 
altele care nu se preocupă perma
nent de îmbunătățirea muncii de 
propagandă. Din cauză că orga
nizația de bază de la U.R.C.A.D. 
Alba nu a controlat cu competență 
munca de propagandă, cercul de 
studiu al Istoriei P.C.U.S. anul 
I a rămas mult în urmă cu pro
gramul.

Unii propagandiști nu întotdea
una se pregătesc temeinic pentru 
a asigura un conținut înalt con
vorbirilor tovărășești și puritatea 
ideologică. Propagandista Breazu 
Silvia de la cursul seral din satul 
Feneș a arătat cursanților că gos
podăriile agricole colective de la 
noi au în proprietate trac
toare, cînd este știut că tractoa
rele stat proprietatea statului ca 
bun al întregului popor și nu 
a gospodăriilor colective.

In multe cercuri și cursuri 
convorbirile se desfășoară mo
noton, neatractiv, ele nu sînt le
gate de problemele actuale, nu 
ajută pe cursanți să cunoască po
litica partidului și sarcinile cele 
mai arzătoare ale construirii so
cialismului în țara noastră.

In unele cercuri și cursuri, cum 
este cazul la cercul de studiu al 
Istoriei P.C.U.S. anul I Cartier- 
Zlatn-a, din lipsă de îndrumare din 
partea organizației de bază, în ca
drul desfășurării convorbirilor, le
gătura dintre teorie și practică se 
face în mod artificial, nefiresc, 
repetîndu-se mereu aceleași fraze 
șablon la fiecare lecție, conside- 
rînduise că .astfel se „rezolvă" pro
blema legăturii cu viața.

Sînt unii tovarăși cu munci de răs
pundere în aparatul de stat și în
treprinderi economice care n-au li
chidat cu subaprecierea importan
ței învățămîntului de partid, nes- 
tudiind sistematic învățătura 

marxist-leninistă.
La cercul de Istorie ai P.C.U.S. 

de tip superior — condus de to
varășul Gașpar Andrei — din to

spre rezultate 
piesele supuse frecării și godeurile 
sînt unse de către fochist, conform 
normativelor. Trec apoi la introdu
cerea locomotivei la tren. De fie
care dată cînd fac acest lucru, >am 
grijă ca pe o distanță de circa 50 
metri să nisipez linia, deoarece a- 
ceasta împiedică patinările loco
motivei, ce se produc de obicei la 
demarare și care duc la consum 
inutil de combustibil. Verific apoi 
dacă locomotiva este legată regle
mentar, dacă frîna funcționează 
normal și nu sînt pierderi de aer 
și dacă toate acestea .corespund, 
dau drumul locomotivei. La por
nire supraveghez, de asemenea, 
ca presiunea să fie bună, verific 
nivelul apei, iar la denurare des
chid regulatorul atunci cînd am 
un foc viu ta cutia de foc.

In timpul parcursului, pînă la 
atingerea vitezei prescrise, folosesc 
cu rezultate foarte bune nisipul, 
spre a împiedica patinările în 
mers, iar regulatorul îl țin com
plet deschis și cu un grad de ad- 
misie mic, folosind astfel rațional 
expansiunea aburilor ta cilindri. 
Apoi, pe toată durata parcursului 
urmăresc cu toată atenția semna- 

talul de 18 tovarăși înscriși, la ul
tima ședință au fost prezenți nu
mai 6 tovarăși. Intre cei ce absen
tează mai mult stat tovarășii Fran- 
deș I., Văidean I., Petrușoa I., 
D.iaconu Gh. și alții. De asemeni, 
tovarășii Stern Ernest și Crisltea 
1., membrii la cercul de economie 
politică, lipsesc cu regularitate.

Aceste lipsuri se datoresc în 
mare măsură biroului raional de 
partid, care n-a controlat în mod 
permanent și temeinic învățămân
tul de partid, nici din punct de 
vedere organizatoric și nici din 
punct de vedere al conținutului și 
calității. Membrii biroului și acti
viștii Comitetului raional de par
tid n-au dat tot ajutorul necesar or
ganizațiilor de bază și propagan
diștilor în vederea îmbunătățirii 
învățămîntului de partid.

Secția de propagandă și agita
ție a Comitetului raional n-a 
îndrumat în mod susținut munca 
organizațiilor de bază pentru asi
gurarea conținutului și calității 
muncii de propagandă.

In timpul scurt oare a mai ră
mas pînă la încheierea anului șco
lar, pot și trebuie să fie luate toate 
măsurile pentru lichidarea lipsuri
lor.

Pentru desfășurarea la un înalt 
nivel ideologic al convorb'rilor de 
încheiere, organizațiile de partid 
au datoria de a controla felul cum 
se pregătesc propagandiștii, să-i 
îndrume să scoată în relief pro
blemele principale ce urmează a fi 
discutate, să determine participa
rea vie la convorbiri a tuturor 
cursanților, să contribuie ia clarifi
carea problemelor greșit - înțelese, 
la înlăturarea confuziilor și gre
șelilor strecurate în cursul anului.

Datoria organizațiilor de partid 
este să cunoască cît mai precis ni
velul cunoștințelor ce le posedă 
fiecare cursant, deoarece numai 
astfel este cu putință pregătirea în 
bune condițiuni a noului an școlar 
în învățămîntul de partid.

Organizațiile de bază au datoria 
să analizeze temeinic, fără întîr- 
ziere, cauzele lipsurilor manifes
tate în activitatea învățămîntului 

de partid și să ia cele mai potri
vite măsuri în vederea asigurării 
încheierii cu succes a anului școlar.

bune
lizarea și linia sp»e a putea asigura 
bunul mers al trenului. Pentru 
a împiedica depunerea pietrei pe 
cazan, efectuez la timp purjările 
trattad apa din cazan cu deziin- 
crustant conform normelor.

In munca mea de zi cu zi ur
măresc, pe iltagă remorcarea tre
nului în bune condițiuni și reali
zarea de cît mai multe economii. 
Irț acest scop, caut întotdeauna să 
folosesc forța vie a trenului, lucru 
pe oare, desigur, îl pot realiza 
printr-o cunoaștere perfectă a pro
filului liniei.

Acum, în cadrul depoului nos
tru, se desfășoară intens întrece
rea socialistă pentru cucerirea ti
tlului de „cel mai bun mecanic de 
locomotivă". Tovarășii noștri lup
tă cu toții să-l cucerească, și ta 
această luptă stat antrenat și eu. 
Mă voi strădui să muncesc și mai 
bine spre a-1 merita pe deplin, căci 
stat conștient că numai așa voi 
contribui la îndeplinirea sarcinilor 
mărețe trasate de partid și gu
vern.

TUȘINEANU FLAVIUS 
mecanic de locomotivă la Depoul

C.F.R.  Teiuș

Să intensificăm munca 
pentru îndeplinirea planului de colectare 

la carne și lapte
In perioada campaniei agricole 

de primăvară multe sfaturi popu
lare din comunele raionului nos
tru, paralel cu însăimtațările au 
desfășurat o activitate sporită și 
în direcția îndeplinirii planului de 
colectare.

Nu acelaș lucru îl putem spune 
însă despre unele comune din 
ration, unde predarea cotelor de 
carne și lapte pe trimestrul 1 și 2 
este îndeplinită în măsură foarte 
mică. In această situație sînt co
munele Zlatna, Almașul Mare, Be- 
nic și altele. De remarcat este fap
tul că, deși comuna Benic are 
condițiuni asemănătoare cu comu
na Pețelca, vedem că la Benic 
cotele de carne și lapte pe trimes
trul 1 și 2 au fost îndeplinite în 
procentaj, respectiv de 15 și 11%', 
în timp ce la Pețelca au fost înde
plinite în procentaj de 55 și 39%.

Acest fapt dovedește în mod 
convingător cum tovarășul Dehe- 
leanu Liviu, președintele sfatului 
popular din Benic și întregul co
mitet executiv n-au sprijinit munca 
de colectare.

Dacă .analizăm felul cum s-a dus 
munca în direcția colectării de 
came și lapte pe trimestrul 1 și 2 
ta oomuoa Zlatna, vedem că și 
aci sfatul popular și organizația 
de bază nu au avut nici o preocu
pare cu privire la această sarcină 
de care răspund.

Tovarășul Ardean Simion, pre
ședintele sfatului popular și tova
rășa Bora Elena, secretara orga
nizației de bază din comună, au 
uitat cu desăvîrșire că chezășia 
rezolvării cu succes .a sarcinilor în 
munca de colectare o .constituie 
munca politică și organizatorică. 
Datorită acestui fapt la Zlatna, 
pînă la 1 Mat, planul la colectări 
a fost realizat numai 4% la carne 
și 3% la lapte.

Comitetul executiv nu cere co

Un an de victorii însemnate
(Urmare din pag. I-a) 

întovărășire sau gospodărie, lăstad 
ca ta celelalte munca să meargă 
de la sine.

Condițiile favorabile existente 
în raion și dovedite prin însăși 
numărul mare de țărani muncitori 

,care doresc să formeze întovărășiri 
și gospodării, impune o serioasă 
îmbunătățire a muncii ta această 
direcție. Trebuie lichidate cu fer
mitate subaprecierea -comitetelor 
de inițiativă formate în unele sate 
și comune și -ajutate ca ele să își 
îmbunătățească continuu munca. 
Deși -cunoscută situația că ta co
muna Oarda de Jos, în satul To- 
toi și altele, comitetele de iniția
tivă formate, și-au Încetat activi
tatea, se trece cu ușurință peste 
acest lucru. Secretarul comitetului 
executiv al sfatului popular Sta- 
timbru nici nu cunoaște că la To- 
toi sînt țărani muncitori care și-iau 
înaintat cereri pentru formarea de 
întovărășire. Mai grav este 
faptul că deși ta unele .comune și 
sate, ca Bărăbanț, Beldiu și -altele, 
unii țărani muncitori și-au mani
festat dorința de a forma întovă
rășiri, nici în prezent n-au fost 
constituite comitetele de inițiativă.

Ca o sarcină permanentă și de 
mare răspundere ce se pune ta 
fața organizațiilor de partid și a 
sfaturilor populare este întărirea 
economico-organizatorică a gospo

lectorilor Tanislav și Doncuț să 
prezinte rapoarte de .activitate, nu 
verifică munca acestora pe teren, 
și, mai mult, au o atitudine de to
leranță față de chiaburi. Aceasta 
se explică prin faptul că chiabura 
Rusu Sofia nici .pînă .acum nu și-a 
predat cota de carne, sau cum este 
chiaburul Vasile Matei, care de 
asemeni n-a predat peste 100 kg. 
carne.

Tovarășul Ardean nu a tras la 
răspundere nici pe referentul lan- 
cu Nicolae de la sfatul popular 
care, lucrtad în comisia de im
puneri la cotele de carne, nu a 
trecut în evidența producătorului 
Cîmpean Petru restanța de carne 
în cantitate de 141 kg. pentru a fi 
achitată în acest an.

Dacă la Zlatna munca de colec
tare se desfășoară nesatisfăcător, 
se datorește și faptului că salariâ- 
ții sfatului popular nu desfășoară 
nici o muncă în .această direcție și, 
mai mult, agentul veterinar Plă
cintă Gheorghe, în loc să sprijine 
munca de colectări, a căutat să 
sustragă de la predarea cotelor 
rudeniile sale .apropiate.

Pentru îmbunătățirea muncii de 
colectări în raion, comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare și 
organizațiile de bază trebuie să-și 
organizeze temeinic munca, spriji- 
nindu-se pe o intensă muncă .poli
tică de lămurire la care să parti
cipe agitatorii, deputății, comisiile 
permanente și de femei, iar ta 
fruntea lor să fie comuniștii, pen
tru a lămuri pe țăranii muncitori 
că predarea cotelor constituie o 
obligație pentru fiecare. Trebuie ca 
fiecare țăran muncitor să fie stă- 
pînit de o asemenea atitudine 
față de colectări, încît nepreda- 
rfea cotelor către stat să fie consi
derată ca o faptă nedemnă de un 
om cinstit.

dăriilor colective și a întovărășiri
lor existente și îmbunătățirea con
tinuă a muncii de lămurire a ță
ranilor muncitori spre a porni pe 
drumul întovărășirii și gospodăriei 
colective. Zi de zi, ceas de ceas, 
să lămurim cu răbdare foloasele 
lucrării ta comun a pămîntului, 
să-i arătăm țăranului muncitor a- 
devăr-atul scop al întovărășirii sau 
gospodăriei — acela de -a-i face 
propria-i viață ma-i frumoasă.

Organizațiile de bază au dato
ria să conducă cu mai multă com
petență munca politică, conținutul 
acesteia, să unească forța agitato
rilor cu a deputățiilor, colectiviști
lor și întovărășiților, cu a fiecă-, 
rui om cinstit dornic -să contribuie 
la înfăptuirea acestei mărețe opere 
și împreună să îmbunătățească a- 
gitația politică în rîn-dul țăranilor 
muncitori, întărind totodată vigi
lența ta rîndurile acestora spre a 
demasca la timp orice încercare a 
chiaburilor și codițelor lor de a lovi 
ta mersul nostru înainte.

Mergînd înainte pe drumul ară
tat de partid, lichidînd lipsurile și 
greutățile care există, să depu
nem toate forțele noastre spre a 
dobtadi noi succese în construirea 
socialismului la sate, ta lupta pen
tru ridicarea necontenită a nivelu
lui de viață al celor ce muncesc t



NOTE Șl COMENTARII EXTERNE

Noi uneltiri ale forțelor agresive 
împotriva popoarelor arabe

Winston Churchill despre politica externă a Angliei

Ziarul „Krasnaia Zvezda" publi
că sub semnătura „Observator" 
uf-mătorul articol în cate comen
tează recentul comunicat al guver
nului irakian prin care declară că 
acceptă „ajutorul” imiliit-ar ameri
ca n.

Atît condițiile așa-zi-sului „aju
tor" militar, cit și scopurile lui, 
care nu sînt de fel dezinteresate, 
stîrnesc o neliniște legitimă în 
rîndurile opiniei publice din Irak. 
Acordul america no-irakian este 
criticat în mod vehement și în 
alte țări ale Orientului arab, mai 
ales în Egipt:

După părerea opiniei publice a- 
nabe, poziția cercurilor guver
nante din Irak este într-o vădită 
contradicție cu interesele naționa
le ale Irakului și a;le celorlalte țări 
arabe, ai căror reprezentanți au 
declamat la sesiunea din aprilie a 
Consiliului Ligii arabe că țările 
lor nu vor adera la pactul turco- 
pakistanez sau ia oricare altă ali
anță similară. Ei au declarat de 
asemenea că refuză să accepte ,,-a- 
jutor.ul" militar sau să încheie a- 
corduri militare bilaterale cu pu
terile occidentale.

Condamnînd acțiunile cercurilor 
guvernante irakiene, presa din 
Orientul Apropiat și Mijlociu sub
liniază că acceptarea de către 
Irak a „ajutorului" militar ameri
can are drept scop dezbinarea ță
rilor arabe și creează o primejdie 
pentru suveranitatea și indepen
dența lor.

Ziarele arată, nu fără temei, că 
acordul americano-irakian cu pri
vire la „ajutorul" militar consti
tuie primul pas pe calea atragerii 
Irakului în blocul militar al Ori
entului Mijlociu pe care-1 înjghe
bează S.U.A.; potrivit planurilor 
organizatorilor lui de dincolo de 

Ocean, axa acestui bloc trebuie să 
fie pactul turco-pakistanez.

Neliniștea și temenite provocate 
în rindui popoarelor arabe în le
gătură cu uneltirile agresorilor în 
Orientul Apropiat și Mijlociu mu 
sînt lipsite de temei. Prin înche
ierea de acorduri militare bilate
rale cu țările Orientului Apropiat 
și Mijlociu, cercurile agresive din 
S.U.A. încearcă de multă vreme 
să obțină crearea în această re
giune a unei baze de agresiune, 
„îmtinzîindu-se de la Ankara pînă 
la Gara ci". Date fiind acestea, este 
lesne de înțeles interesul sporit al 
S.U.A. față de Irak, care dispune 
de mari zăcăminte de petrol și 
care este situat într-o zonă stra
tegică importantă.

Atrage asupra sa atenția faptul 
că după părerea presei arabe, a- 
cordul americano-irakian cu pri
vire la „ajutorul" militar cuprin
de articole secrete.

La 27 aprilie, Departamentul de 
Stat al S.U.A. a publicat o decla
rație oficială în care se anunța că 
în curînd o misiune militară ame
ricană va pleca la Bagdad. Dar, 
potrivit unor informații apărute în 
presa străină, această misiune se 
și află în Irak și se îndeletnicește 
în secret cu elaborarea unor amă
nunte de ordin militar.

Așa dar, „acordul" americano- 
irakian cu privire la „ajutorul" 
militar nu are nimic comun cu a- 
sigurările pașnice date de organi
zatorii lui. Dar, tocmai pentru că 
scopurile acestui acord sînt con 
tra-re dorinței de pace a popoare
lor arabe, asemenea planuri agre
sive îndreptate spre accentuarea 
încordării internaționale nu se vor 
bucura nici de sprijinul și nici de 
aprobarea cercurilor largi ale opi
niei publice din țările arabe.

(Agerpres).

LONDRA (Agerpres). •— Luni 
după amiază, Winston Churchill, 
primul ministru al Marii Brita
nii, a făcut în Camera Comunelor 
o declarație privitoare la politica 
externă a Angliei.

Potrivit relatărilor agenției Reu
ter, Churchill a comunicat Came
rei. Comunelor că pînă ce nu va 
fi cunoscut rezultatul conferinței 
de la Geneva, Marea Bri.tanie nu 
poate lua hotărîri definitive în ce 
privește crearea pactului militar în 
sud-estul Asiei, pact care după 
cum se știe a fost inițiat de Sta
tele Unite. Primul ministru a ară
tat că guvernul britanic n-a înce
put nici un fel de negocieri care 
ar implica angajamente din partea 
Angliei.

In ceea ce privește problema In- 
dochinei, Churchill a precizat că 
politica Angliei urmărește „să se 
depună toate eforturile pentru a

Cuvîntarea lui Nehru în parlamentul indian
DELHI (Agerpres). — Biroul 

indian de informații a transmis 
cuvîntarea rostită de primul minis
tru al Indiei, Nehru, la deschide
rea dezbaterilor în Camera popu
lară pe marginea problemelor de 
poilitică externă.

Referindu-se la acordul încheiat 
între India și Republica Populară 
Chineză cu privire la Tibet, pri
mul ministru -a spus:

„...Punctul principal al acestui 
acord asupra căruia aș dori să a- 
trag din nou atenția Camerei este 
preambulul și voi da citire aces
tui preambul: Principiile și con
siderentele care determină relațiile 
reciproce între cele două țări ale 
noastre, atitudinea reciprocă a a- 
cestor țări sînt următoarele: 1) 
Respectul reciproc al integrității 
teritoriale și al suveranității celor 
două state; 2) Neagresiunea reci
procă ; 3) Neamestecul reciproc 

sprijinii suspendarea ostilităților, în 
condiții acceptabile pentru ambele 
părți și în special să nu se fa nici 
un fel de angajamente care să im
plice intervenția militară a Marii 
Britanii atît timp cît există spe
ranța încetării focului".

După cum transmite agenția 
France Presse, în cursul declara
ției sale, Churchill a arătat că 
problemele viitoarei politici a An
gliei șînt distincte de conversațiile 
care au loc între organismele mi
litare existente și care nu prevăd 
angajamente, precum și de tratati
vele care sînt în curs de desfășu
rare în ultimele zile între S.U.A. 
și Franța cu privire la Indochina.

In aceeași ordine de idei, pre
mierul britanic a amintit că au loc 
consultări permanente între guver
nul britanic și o serie de guverne 
ale Commonwealthului: Indiei,
Pakistanului, Ceylonului, Canadei, 

în afacerile interne ale celor două 
state; 4) Egalitatea și avantaje 
reciproce; 5) Coexistența pașnică".

Prin acest acord, a spus în con
tinuare Nehru, a fost asigurată 
într-o mare măsură pacea în a- 
ceastă regiune a Asiei. Doresc 
din inimă ca pacea din această 
regiune să se poată extinde și 
asupra restului Asiei și, desigur, 
asupra întregii lumi.

După ce a arătat că acordul re
prezintă o recunoaștere de către 
India a suveranității Chinei asupra 
Tibetului, Nehru a spus în conti
nuare : Repet că însemnătatea 
reală a acestui acord constă în in
terpretarea mai largă în legătură 
cu principiul neagresiunii, al re
cunoașterii integrității teritoriale, 
suveranității, și neamestecului în 
afacerile externe și interne ale a- 
cestor două state și al oricărui alt 
neamestec.

Australiei, Noii Zeel-an-de, precum' 
și guvernul Birm-aniei.

In continuare, Churchill a spus: 
„Termenii acestei declarații nu tre
buie să pună la îndoială faptul că 
atunci cînd rezultatul conferinței 
de la Geneva va fi cunoscut, nor 
sîntem gata să examinăm posibi
litatea unui sistem de securitate 
colectivă în sud-estul Asiei și îrr 
Pacificul occidental..." El a adău
gat : „Vom proceda firește în a- 
ces-t fel, dar scopul nostru imediat 
este să facem totul pentru a putea 
ajunge la un acord negociat în 
vederea restabilirii păcii în Indo
china".

In cuvîn.tarea sa, primul minis
tru a subliniat: „Sînt încredințat 
că membrii Camerei Comunelor 
doresc să nu se spună aici nimic 
din ceea ce ar putea îngreuna rea
lizarea-acestui scop”.

Vorbind despre conferința de la 
Geneva, Nehru a subliniat intere
sul țărilor Asiei în reglementarea 
pașnică a problemei indochîneze..

In ultimele cîteva secole, a spus; 
Nehru, nenorocirea Asiei a cons
tat nu numai în faptul că acolo au. 
existat regimuri coloniale, ci și în
făptui că Asia a fost adesea un 
teatru al operațiunilor militare- 
pentru alții și un teatru al opera
țiunilor militare dezlănțuite de 
alții. Noi dorim ca businessul răz
boiului în Asia să înceteze și în
deosebi businessul acelora care 
duc războiul în Asia pentru inte
rese personale.

Referindu-se la atitudinea Indiei’ 
față de conferința de la Geneva,: 
Nehru a declarat că India nu-șf 
poate, declina răspunderea, pentru- 
rezolvarea problemelor asiatice.

Poporul din Patet-Lao își apără 
drepturile naționale

de I. GRISCENKO

Un militar american a cerut azil politic autorităților cehoslovace

Șeful delegației Republicii De
mocrate Vietnam la conferința de 
la Geneva, Fam Van Dong, a pre
zentat propunerea de a se invita 
la conferință reprezentanți ai gu
vernelor de rezistență din Khmer 
și Patet-Lao. Această propunere 
a fost sprijinită de V. M. Molotov 
și de Ciu En-lai.

Politicienii și diplomații puteri
lor occidentale, care nu vor să 
țină seama de faptele istorice, să 
privească realitatea în față, de
clară că statele democratice din 
Khmer și Patet-Lao ar fi, chipurile, 
state „fantomă”. Dar însăși viața 
dovedește netemeinicia acestor a- 
firmații cu totul gratuite.

O serie de fapte, în legătură cu 
statul Patet-Lao, arată în modul 
cel mai evident că balivernele im
perialiste cu „fantome" sînt pe 
de-a-ntregul născocite.

Din aceste fapte reiese că gu
vernul de rezistență din Patet- 
Lao se bucură de sprijinul întregu
lui popor. Datorită acestui sprijin, 
mișcarea de -rezistență a obținut 
mari succese. In primăvara anului 
1953 au fost eliberate provincia și 
orașul San Nea, iar în primăvara 
aceasta unitățile populare din Pa
tet-Lao au eliberat valea N-am- 
Hu, podișul Boloven și provincia 
Fong-Suli. Regiunile eliberate o- 
cupă un teritoriu de 220.000 de 
kilometri pătrați, adică peste ju
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mătate din țară. In aceste regiuni 
locuiesc peste 1 milion de oameni, 
adică jumătate din întreaga popu
lație din Patet-Lao.

Guvernul de rezistență din Pa
tet-Lao a aplicat reforme și mă
suri democratice îndreptate spre, 
transformarea economiei țării-, spre 
ridicarea nivelului de trai al popu
lației. Drept rezultat a fost făurită 
o economie independentă care 
poate satisface nevoile mișcării de 
rezistență.

Ducînd o luptă eroică împotriva 
cotropitorilor străini, poporul din 
Patet-Lao a declarat în repetate 
rînduri că năzuiește spre pace, că 
vrea să trăiască în pace și prie
tenie cu -toate popoarele, inclusiv 
cu poporul francez. Iată de ce po
porul din Patet-Lao aprobă în u- 
nanimitate lucrările conferinței de 
la Geneva, care trebuie să exami
neze problem-a restabilirii -păcii în 
Indochina. Poporul laoțian cere 
de asemenea în unanimitate ca re
prezentanții săi să participe la 
examinarea probleme® indochîneze 
la conferința de la Geneva.

Participarea reprezentanților gu
vernului de rezistență din Patet- 
Lao cît și ai guvernului de rezis
tență din Khmer la lucrările con
ferinței de la Geneva cînd se exa
minează problema indochineză, 
este una din condițiile succesului 
acestei conferințe. (Agerpres)

PRAGA (Agerpres). — Ceteka 
La 15 mai, în cadrul unei con

ferințe de presă care a avut loc la 
Agenția Telegrafică Cehoslovacă, 
s-a anunțat oficial că la 14 mai a 
trecut frontiera de stat a Cehoslo
vaciei dinspre Germania occiden
tală James Davis, militar din tru
pele de ocupație americane care a 
cerut autorităților cehoslovace azil 
politic.

Davis a adresat guvernului ce
hoslovac o -scrisoare în care decla

SOFIA (Agerpres). — Agenția 
Telegrafică Bulgară transmite:

Postul de radio Belgrad rela
tează că activitatea caselor de 
edi-tură iugoslave se desfășoară 
fără un plan organizat și coordo
nat. In cursul anului trecut s-au 
semnalat în numeroase rînduri oa- 
zuril cînd o .aceeași carte a fost e- 
ditată în decursul aceleiași luni de 
către mai multe edituri.

Editurile din Serbia, Croația, 
Bosnia și Herțegovina, se spune în

După împărțirea loturilor indi- 
vidulaile legumicole, muncitorii și 
funcționarii de la întreprinderile și 
instituțiile din orașul nostru au 
pornit cu mult elan la lucru. Pe 
cele mai multe loturi, pe care 
pentru prima dată se cultivă le
gume prin -munca grădinarilor ama
tori, au apărut numeroase st-raturi 
ce au fost însămînț-ate cu morcovi, 
pătrunjel, mazăre, fasole, cartofi etc. 

ră că a fost subofițer în armata 
americană, în care a servit din 
1942. El a participat la două răz
boaie printre care, după cum a de
clarat Davis, „timp de 13 luni la 
războiul absurd din Coreea" și a 
fost rănit de două ori; „După ce 
am fost rănit în Coreea, a decla
rat Davis, am fost trimis în- S.U.A., 
iar de acolo în Germania occiden
tală unde mi-am dat seama »ă 
politica S.U.A. este o pototică ne

Situația critica a editurilor din Iugoslavia
informația transmisă de postul de 
radio Belgrad, nu se interesează 
de planul de publicații -ai celorlalte 
edituri-, lucrînd izolat și anarhic.

In Iugoslavia, după cum scrie 
ziarul „Oslobojene", sînt editate 
de preferință cărți cu caracter bu
levardier. Cele mai mari edituri 
din Iugoslavia, anume ,,Minerva" 
din Subotița, „Omlâdina" și „Kas- 
mos" din Belgrad, „Mladost” din 
Sarajevo etc. publică cărți a căror

In loturile legumicole
De fie ca-re dată după ieșirea 

din schimb, muncitorii de la moa
ra „Nicolae Bălcescu" pleacă să-și 
lucreze loturile lor -legumicole. Ei 
s-au străduit Să pregătească în 
cele mai bune condițiuni terenul 
și să facă însămînțărite și plantă
rile în condițiuni -cît mai bune. To
varășul Albu Augustin-, muncitor 
vălț-ar acordă o deosebită atenție 

fastă. Am înțeles că această poli
tică a răpit viața multor camarazi, 
de ai mei, a adus distrugeri Coreei 
pașnice, iar pe mine m-a -transfor
mat într-un- soldat care provoacă 
ură... In anii în care am servit în 
armata americană, am înțeles că- 
această armată nu apără inter e-- 
sele -poporului american, ci este si
lită să lupte la mii de mile de 
patrie pentru interesele monopo- 
liștilor americani".

valoare literară este discutabilă șt 
care imundă librăriile și bibliote
cile din întreaga țară.

Aceste cărți găsesc însă tot mai- 
puțini cititori; potrivit datelor pu
blicate de casele de editură din 
Iugoslavia, în cursul anului 1953 
în Slovenia au rămas nevîndute 
cărți în valoare totală de 300.000 
dinarL Valoarea cărților rămase 
în depozitele editurilor din întrea
ga Iugoslavie se -cifrează -la 3 mi
liarde de dinari.

îngrijirii straturilor. Știind că bu
ruienile consumă hrana plantelor 
și le împiedică -creșterea, el nu lasă 
ca acestea să se prăsească în stra
turi ci le plivește orii de cite ori 
este nevoie. Nici tovarășul Băloț» 
Iosif, tehnicianul morii, nu se lasă 
mai prejos. El a însămîn-țat din 
vreme cartofi, care astăzi sînt- 
bine dezvoltați și întrec culturile 
celorlalți muncitori;


