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Să efectuăm la vreme 
lucrările de întreținere a culturilor

(Din cuprinsuf ra io nu fui nostru

Luptînd cu greutățile cauzate de 
timpul neprielnic, care a întîrziat 
efectuarea lucrărilor agricole, oa
menii muncii de pe ogoarele ra
ionului nostru au reușit să încheie 
cu succes campania însămînțărilor 
de primăvară.

Aeoridînd o atenție deosebită lu
crărilor agrotehnice și metodei îna- 
ntate de însămînțare în cuiburi 

așezate în pătrat — metodă care 
permite folosirea maximă a meca
nizării la lucrările de întreținere 
a culturilor și asigură un spor în
semnat de recoltă — gospodăria 
agricolă de stat, gospodăriile co
lective, mulți dirt țăranii muncitori 
întovărășiți și din cei cu gospodă
rie individuală, au însămânțat în
semnate suprafețe de porumb, floa- 
rea-soarelui și cartofi după aceas
tă metodă.

Insăm-înțările de primăvară însă 
nu constituie decît o primă etapă 
a bătăliei, pentru obținerea unei 
recolte bogate, ea fiind urmată de 
a doua etapă tot atît de importan
tă — întreținerea culturilor.

Alături de celelalte măsuri agro
tehnice aplicate culturilor, lucrări
le de întreținere au un rol hotărî- 
tor în creșterea și dezvoltarea plan
telor. Acordînd toată atenția îngri
jirii culturilor ca: grăpatul, plivi- 
tuil, prășitul, aplicarea îngrășămin
telor suplimentare, combaterea dă
unătorilor, etc., mulți țărani mun
citori cu gospodării individuale, 
întovărășiți, colectiviști și munci
tori din gospodăria agricolă de 
stat au plivit importante suprafețe 
de grîu, orz și ovăz, au început 
prășitul la floarea-soarelui, cartofi 
și porumb și duc luptă susținută 
împotriva dăunătorilor.

Colectiviștii din gospodăria co
lectivă „23 August1* din Obreja, 
de pildă, au făcut îngrășarea su
plimentară la grîu cu superfosfat 
și azotat de amoniu, au plivit o 
suprafață de 25 hectare de grîu de 
toamnă, au prășit în întregime 
cartofii și au început prășitJl la 
porumb, iar colectiviștii din Oiej- 
dea au plivit grîul de toamnă în 
procentaj de 70% și au început 
prășitul florii-soarelui și a carto
filor. O atenție deosebită au acor
dat întreținerii culturilor și înitovă- 
rășiții din comuna Vințul de Jos șl 
cei din Hăpria, care au plivit pes
te 60% din culturile de păioase.

Printre cei care au obținut re
zultate bune sînt și țăranii mun
citori cu gospodărie individuală 
din comunele Berghin, Vințul de 
Jos și Bărăbanț, oare se situează 
în frunte pe raion la întreținerea 
culturilor, dovedind as.tr el că știu 
să folosească fieoare clipă în lupta 
susținută împotriva buruienilor care 
înăbușe culturile, sustrag hrana a- 

'.stora și produc scăderi mari de 
recoltă.

Dacă pentru majoritatea oame
nilor muncii de pe ogoare din ra
ionul nostru îngrijirea culturilor a 
constituit o preocupare de mare 
importanță, mai sînt însă comune 
unde plivitul și .prășitul se desfă
șoară cu mare încetineală, fiind 
mult rămase în urmă. Așa sînt, 

de pildă, comunele Beniic și Garda 
de Jos, unde plivitul griului a fost 
executat în procentaj de numai 14 
prima și de 17% a doua.

Aceasta dovedește că unele co
mitete executive și organizații de 
bază care, deși cunosc importanța 
și roadele ce le aduc executarea 
la vreme a lucrărilor de întreținere, 
tărăgănează în mod nepermis lua
rea de măsuri politico-organizato- 
rice care să asigure plivirea din 
lanuri a buruienilor, ca urda vacii, 
rapița sălbatică, pălămida și al
tele.

In lupta pentru stîrpirea buruie
nilor și reținerea umezelii în sol, 
atît de necesară dezvoltării plan
telor, grăpatul și prășitul au un 
rol de seamă, deoarece prin aceste 
lucrări oprim pierderea umezelii și 
stîrpim buruienile din culturi, aisi- 
gurînd astfel o recoltă bogată.

Apreciind rostul și importanța 
acestor lucrări, colectiviștii din 
Căpud și Benic, precum și țăranii 
muncitori din comunele Teiuș, Pe- 
țelca, Galda de Jos, muncind cu 
mult spor, au prășit pînă acum 
suprafețe însemnate de cartofi, 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și 
porumb.

Sînt însă comune unde buruie
nile stau în voie în culTurile 
de cartofi^ floarear-soarelui, sfeclă 
de zahăr, ceea ce dovedește că aici 
regulile agrotehnice au început să 
fie date uitării, așa cum se prezintă 
situația în comunele Almașul Mare, 
Stremț, Alba-Iuilia și altele.

Timpul favorabil care arează 
condiții optime dezvoltării buruie
nilor, impune luarea de măsuri 
imediate pentru stîrpirea acesto
ra din culturi. De aceea, comite
tele executive ale sfaturilor popu
lare comunale și organele agricole 
trebuie să ia cele mai juste mă
suri, ca paralel cu plivitul păioa- 
selor, să se facă și prășitul cartofi
lor, florii-soarelui, sfeclei, porum
bului, deoarece este dovedit că 
prășitul la vreme, ori de cîte ori 
este nevoie, asigură producții spo
rite la hectar.

Prășitul florii-soarelui, sfeclei, 
porumbului trebuie să înceapă în
dată, chiar dată plantele n-au 
crescut și nu se poate face răritul. 
Pentru ca prășitul să se poată face 
la timp, se impune folosirea maxi
mă a tuturor mijloacelor de muncă 
existente pentru acest scop ca : 
sapa! prășitoarele trase de ani
male, cultivatoarele etc., permițînd 
astfel efectuarea la vreme a lucră
rii și ori de cîte ori este nevoie.

In unele comune din raionul 
nostru culturile de păioase, aa 
orz, ovăz și grîu, au început să 
fie atacate de gîndacul ghebos. A- 
colo unde acest atac apare pe su
prafețe mici, acești dăunători pot 
fi distruși făcînd șanțuri în jurul 
vetaelor atacate, presărîndu-se cu 
nitroxan (D.D.T.) atît șanțurile cît 
și plantele atacate.

De asemeni, tot cu nitroxan se 
prăfuiesc și dăunătorii care atacă 
culturile pe suprafețe mai mari. 
Trebuie urmat exemplul colectiviș-

(Continuare în pag. 4-a)

Cooperativ
Chemînd la întrecere socialistă 

toate cooperativele din raion, -co
lectivul de lucrători al cooperati
vei „9 Mai" din Teiuș, în dorința 
de a obține cele mai bune rezul
tate în cadrul întrecerii, s-a stră
duit și a dovedit prin fapte înde
plinirea angajamentelor. Ei au reu
șit să îndeplinească și să depă
șească planul pe luna aprilie în 
toate sectoarele. Așa, bunăoară, 
planul la desfacerea mărfurilor a 
fost depășit cu 10,8%, la valorifi
cări cu 63%, la primirea de noi 
membri cu 31%, iar la încasarea 
fondului social cu 9%.

In cadrul cooperativei, cele mai 
bune rezultate le-a obținut colec
tivul de muncă,, al tovarășului

Comune fruntașe la colectarea laptelui de oaie
Una din importantele sarcini ce 

revin cooperativelor de aprovizio
nare și desfacere este și asigura
rea preluării la timp și în bune 
condițiuni a laptelui de oaie din 
colectări.

Sprijinite efectiv de comitetele 
executive ale sfaturilor, populare 
comunale, de colectorii și inspec
torii C.S.C.-ului primind îndrumarea 
concretă a organizațiilor de bază, 
multe cooperative desfășoară a- 
ceastă muncă în ritm rapid. 
Astfel, la data de 25 mai, î-n co
muna Teiuș s-a terminat în între
gime colectarea laptelui de oale. 
De asemeni și în comunele Cri- 
cău, Mihalț, Berghin, Pețelca, 
Galda de Jos și Sîntimbru colectă
rile sînt aproape pe terminate.

Important pentru conducerile 
cooperativelor este și buna cali
tate a produselor ce se eolectează. 
Astfel în comunele și satele Cri- 
cău, Oiejdiea, Sîntimbru, Stremț, 
Tibru, Teiuș, Pețelca s-a recepțio
nat caș de foarte bună ca
litate, evidențiindu-se în mod

Ziua internațională a
Ziua de 1 Iunie — Ziua internațio

nală a copilului— pe care o sărbăto
rește în fiecare an întreaga omenire 
progresistă constituie un prilej de 
trecere în revistă a realizărilor 
obținute în lupta pentru apărarea 
copiilor din toate țările împotriva 
pericolului unui nou război, împo
triva mizeriei și foametei. Această 
zi a fost proclamată de către Con
siliul Federației Democrate Inter
naționale a Femeilor, întrunit în 
sesiunea din septembrie 1949. ’ i

In lupta pentru apărarea tine,-ei 
generații, popoarele sînt însuflețite 
de mărețul exemplul a.l Uniunii 
Sovietice, unde copiii se bucură de 
dragostea și grija întregului 
popor. Pentru educarea și crește
rea copiilor, statul sovietic alocă 
cele mai mari fonduri destinate 
construirii de maternități, creșe, 
cămine, școli, cinematografe, palate 
de cultură, tabere de odihnă, te
renuri de sport și altele.

După exemplul, luminos al Uni
unii Sovietice, în China populară 
au fost construite peste 60.000 de 
creșe și cămine. Milioane de mame 
din China, care în trecut consi

ă fruntașă
Opoțan loan, care și-a depășit pla
nul la toate sectoarele, precum și 
colectivul tovarășului Mateica loan 
care, în cursul anului acesta și-a 
depășit planul la desfacerea măr
furilor în fiecare lună. Frumoase 
rezultate a obținut și tovarășul 
Botezatu Mihail, gestionar la fi
liala Pețelca care, pe lîngă faptul 
că și-a realizat sarcinile de plan, 
a dus și o susținută muncă de lă
murire în rîndul țărănimii munci
toare pentru a-și valorifica produ
sele -prin cooperativă.

Pentru buna organizare a mun
cii și a rezultatelor bune obținute 
în muncă, cooperativa „9 Mai“ din 
Teiuș a primit steagul roșu de 
cooperativă fruntașă.

deosebit, ciobanii Jacșa Si- 
mion din Tibru, Truța Cornel din 
Cricău și alții, care au dat dovadă 
de mult simț de răspundere predînd 
caș de cea mai bună calitate.

Din păcate însă, unele condu
ceri de cooperative neglijează în 
mod nepermis colectarea laptelui. 
Astfel, pînă la data de 20 mâi 
cooperativa din Oarda de Jos nu 
terminase pregătirile de preluare 

a laptelui din raza cooperativei, 
fapt care se datorește în mare mă
sură lipsei de îndrumare și spri
jin din partea sfatului popular și 
a organizațiilor de bază din Oarda 
ie Jos, Oarda de Sus și Pîclișa. 
Anevoios se desfășoară colectarea 
laptelui de oaie și în comuna 
Vințul de Jos și altele.

Conducerile cooperativelor, sfa
turile populare și colectorii 
C.S.C.P.A., au datoria să depună 
toate eforturile pentru a asigura 
colectarea în întregime a cotelor 
de lapte de oaie și să lupte pen
tru calitatea produselor.

derau un lucru mare să poată asi
gura măcar un pumn de orez co
piilor lor, privesc astăzi cu mân
drie la chipurile rumene și pline 
de viață ale capiilor îngrijiți în 
creșe și cămine. In Polonia, învă
țământul elementar este gratuit, 
iar copiii de vîrstă preșcolară au 
la dispoziție creșe, cămine, grădi
nițe. In anul 1955 vor fi cuprinși 
în aceste unități 560.000 copii.

Cu totul diferită este viața co
piilor în țările capitaliste. In a- 
ce’ste țări, copiii la cea mai fra
gedă vîrstă, sînt condamnați la 
mizerie, suferințe și foamete. De 
la vîrstă de 10—12 ani,- ei poartă 
întipărite pe figura . lor griji și 

dureri cu mult prea mari pentru 
vîrstă lor.

Proiectul de buget al Statelor 
Unite pe 1554—1955 prevede alo
carea a 44 miliarde 860 milioane 
dolari pentru cheltuieli militare, o 
sumă uriașă față de cheltuielile 
minime acordate pentru nevoile 
culturale și sociale. Mii și mii de 
copii orfani din Statele Unite n-au 
adăpost și dorm în străzi. In toa
te țările capitaliste bugetele de 
război cresc, copiii se sting de

Din prima recoltă
Membrii gospodăriei colective 

„23 August** din satul Obreja au 
depus o muncă stăruitoare pentru 
dobîndirea unei recolte bogate de 
legume. Ei au efectuat la timp 
toate lucrările în grădină, astfel 
că toate culturile s-au dezvoltat în 
condiții, optime.

Acum colectiviștii din Obreja 
culeg primele roade ale muncii 
lor. Pînă în prezent ei au valori
ficat nrn cooperative ridichi și 
ceapă verde în valoare de peste 
2.300 lei, fiind conștienți că în fe
lul acesta contribuie la o mai 
bună aprovizionare a populației 
muncitoare cu legume.

O expoziție filatelică
Zilele trecute în orașul nostru 

s-a deschis o expoziție filatelică, 
organizată de colectivul „Libră
riei Noastre** din localitate. In ca
drul expoziției sînt expuse nume
roase timbre din țara noastră, 
U.R.S.S., țările de democrație 
populară, precum și din alte țări. 
Publicul numeros care a vizitat 
expoziția a apreciat mult organi
zarea pe diferite teme a timbrelor 
expuse, ca „flora în filatelie", scrii
tori progresiști în filatelie, etc.

Excursie plăcută
Pentru elevii școlii elementare 

Nr. 7, cu limba de predare ma
ghiară, din orașul nostru, excursia 
organizată de curând la Cheile 
Turzii, a constituit, pe lîngă o re
creație plăcută și un minunat pri
lej de îmbinare a cunoștințelor 
teoretice cu cele practice. Ei au 
avut ocazia să cunoască unul din
tre cele mai frumoase locuri ale 
patriei, să facă o legătură practică 
în domeniul geografiei, îmbogățin- 
du-și astfel cunoștințele.

BENDE EUGEN 
coresp. voluntar

copilului
boli, fără nici o posibilitate de 
salvare.

La baza 'întregii activități a sta
tului nostru democrat-popular, stă 
dragostea și grija caldă față de 
om. Bugetul pe anul 1954 prevede 
punerea în funcțiune a noi uni
tăți spitalicești, case de naștere, etc. 
Se vor termina construcțiile de 
noi spitale și sanatorii, preven- 
torii și policlinici. In fiecare an 
zeci de mii de copii ai oamenilor 
muncii sînt trimiși pe cheltuiala 
statului în cele mai frumoase sta
țiuni bailneo-climaterice. In anul 
acesta 125.000 copii își vor petre
ce vacanța în coloniile de vară, la 
munte sau pe țărmul însorit aii. 
mării și alte mii și mii de copii 
var petrece în tabere pionierești, 
în tabere de curte, în excursii, etc.

Poporul nostru își dublează e- 
forturile zi de zi pentru înfăptui
rea sarcinilor plenarei lărgite . din 
august 1953, pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai material 
și cultural al. oamenilor muncii și 
întâmpină Ziua internațională a 
copilului cu noi succese în muncă, . 
pentru statornicirea unei păci trai
nice în lume.



Mai multă operativitate în rezolvarea 
problemelor

Dacă pînă în prezent la spitalul 
de adulți din Alba-Iulia, s-au 
obținut o serie de succese în 
însănătoșirea rapidă a bolnavilor, 
trebuie să Recunoaștem că mai 
există și acum unele greutăți oare 
împiedică buna desfășurare a 
muncii personalului medico-sani- 
tar al spitalului. Una din princi
palele greutăți este și aceea că 
farmacia, care ar trebui să se gă
sească în apropierea spitalului, este 
la policlinică, La o depărtare de 
peste 500 m. de spital, din care 
cauză se creează greutăți în tra
tarea bolnavilor cu medicamente 
în cazuri urgente.

Pentru înlăturarea! acestor greutăți 
conducerea spitalului a cerut spri
jinul în mai multe rînduri Comite
tului executiv al sfatului popular 
al orașului Alba-Iulia, însă fără să 
primească ajutorul necesar. Comi
tetul executiv al sfatului popular 
al orașului Alba-Iulia, în frunte cu 
tovarășul președinte Stofa Pavel,

Lipsuri ce pot fi înlăturate
îmbunătățirea continuă a con

dițiilor de muncă și de trai ale 
oamenilor muncii trebuie să con
stituie una din preocupările princi
pale ale conducerilor întreprinde
rilor, organizațiilor de bază și 
sindicale, de oarece de aceasta 
depinde în mare măsură realiza
rea sarcinilor trasate de partid și 
guvern.

La noi în întreprinderea Zlatna 
s.e poate spune că s-au realizat 
lucruri frumoase în această direc
ție. Și indiscutabil, ele au avut o 
înrîurire rodnică asupra muncii 
întregului colectiv. Cu toate aces
tea, în întreprinderea noastră mai 
sînt unele neajunsuri ce de muilte- 
ori îngreunează buna desfășurare 
a muncii și face să se piardă timp 
prețios din programul de lucru. 
Așa este, de pildă, cu apa pota
bilă. De aproape un an această pro
blemă continuă să rămînă nerezol
vată. Pînă de curînd, aprovizionarea 
muncitorilor cu apă se făcea de 
la fîntîna castelului, iar acum, ta 
'constatarea medicului, s-a dove
dit că nici această apă nu mai co
respunde. Acum aprovizionarea 
cu apă o facem dintr-un loc foarte

însemnări...
In Nr. 237 al ziarului nostru 

s-a publicat un articol intitulat 
„Cînd familiarismul este mai pre
sus de orice**, prin care au fost 
criticate o serie de lipsuri din ca
drul școlii elementare din Cricău, 
lipsuri care dăunează bunului 
mers al învățămîntului școlar din 
comună. In urma publicării aces
tui material, conducerile școlilor 
elementare și medii din raion au 
prelucrat în cadrul consiliilor pe
dagogice articolul apărut.

Cadrele didactice de la școlile 
din comunele și satele Hăpria, Mi
halț, Benic, Cistei etc., conștiente 
de misiunea lor înaltă și frumoa
să, în opera de construire a socia
lismului, s-au situat pe o poziție 
critică și autocritică principială, 
criticînd deschis, combativ, lipsu
rile care mai dăinuie încă în 
munca lor, precum și în activita
tea secției de învățămînt a sfatu
lui popular raional. Cu acest pri
lej s-a dezvăluit cu curaj rămîne- 
rea în urmă a unora dintre învă
țători în ceea ce privește pregăti
rea lor profesională, ideologică și 
politică. Au fost criticate de ase
meni cu tărie metodele învechite 
de predare a diferitelor discipline, 
lipsurile care mai există în direc
ția însușirii și aplicării în practica 

în loc să analizeze mai profund 
greutățile în tratarea bolnavilor și 
necesitatea mutării farmaciei în 
apropierea spitalului unificat de 
adulți, a spitalului unificat de co
pii și a maternității, care toate trei 
se află în apropiere, s-a si
tuat pe poziția că aceasta air fi 
plăcerea tovarășului Ciumbrudeanu 
Tiberiu, director al spitalului și 
nicidecum o necesitate comună. Cu 
toate intervențiile din partea con
ducerii spitalului și a altor organe, 
tovarășul Stofa a luat o atitudine 
de totală indiferență față de re
zolvarea acestei probleme, spunînd 
că rămîne în „studiul meu“. Insă 
„studiul tovarășului președinte'* și-a 
depășit termenul cu peste o lună 
de zile.

Este necesar ca Comitetul exe
cutiv al sfatului popular al raio
nului Alba să. tragă da răspundere 
pe acești tovarăși care nu studiază 
la timp problemele și nu le rezolvă 
în mod operativ.

departe de locurile noastre de 
muncă și se pierde timp prețios 
cu acel continuu dute-vino.

Această lipsă putea fi remediată 
dacă ar fi existat o preocupare 
mai temeinică atît din partea con
ducerii întreprinderii, cît și din 
partea comitetului sindical. între
prinderea noastră are vaste posi
bilități interne și în același timp 
oameni pricepuți care, dacă ar fi 
studiat îndeaproape această pro
blemă, ar fi putut-o deja rezolva. 
In dealul din apropierea întreprin
derii există multe izvoare care, 
dacă s-.ar capta, ar putea asigura 
întreprinderea cu apă, și încă apă 
foarte bună. Poate fi rezolvată 
problema apei și prin aproviziona
rea locurilor de muncă cu apă cu 
ajutorul unei cisterne.

Muncitorii și funcționarii din în
treprindere, așteaptă de la condu
cerea întreprinderii și de la comi
tetul sindical să înlăture în cel 
mai scurt timp această lipsă. Con
diții există. Rămîne doar să se 
treacă mai hotărît la muncă.

GROZA PETRU 
coresp. voluntar

pedagogică a cuceririlor științei 
pedagogiei sovietice, a folosirii ne
secatului izvor de învățăminte pe 
care îl pune la îndemîna școlii 
noastre glorioasa experiență a 
școlii și a învățătorilor din Uniu
nea Sovietică.

Analiza ce a avut loc n-a con
stituit însă numai prilejul relevă
rii lipsurilor care mai există în 
aceste școli, ci totodată ea a mar
cat hotărîrea unuii număr însemnat 
de cadre didactice de a lichida a- 
ceste lipsuri în timpul scurt ce a 
mai -rămas pînă la încheierea anu
lui școlar, de a îmbunătăți neîn
cetat munca instructiv-educaTivă.

Totuși mai există unele colecti
ve ale școlilor din raion care n-au 
înțeles să analizeze articolul apă
rut în lumina lipsurilor existente 
în școala respectivă, iar unele, 
dacă au analizat, s-au mulțumit 
doar să facă o analiză formală.

Colectivul școlii elementare Nr. 
2 din Alba-Iulia (director Cioco- 
toiu Constantin) a înțeles să facă 
o analiză a muncii în general, fără 
însă ca să combată lipsurile, să 
meargă pînă la rădăcina lor, să 
critice pe cei vinovați de aceste 
lipsuri. Acest fapt a făcut ca în 
cadrul școlii să persiste încă o se- 
rie de lipsuri ca : încălcarea dis

Poporul sovietic sărbătorește în 
mod solemn aniversarea a 300 de 
ani de la reunirea Ucrainei cu 
Rusia. La Moscova se află în pre
zent artiștii ucraineni, ale căror 
spectacole se bucură de un mare 
succes în rînduri le cetățenilor 
Moscovei.

Artiștii Teatrului Academic de 
operă și balet „Taras Șevcenko** 
din Kiev au dat două spectacole. 
Ei au prezentat pe scena Teatru
lui Mare al U.R.S.S. nemuritoarea 
operă „Natadka-Poltavka**, a cla
sicului muzicii ucrainene N. Lî- 
senko, și opera „Bogdan Hmel- 
nițki“ de Dankievici.

La toate spectacolele date de 
artiștii din Kiev a domnit o at
mosferă de cordială prietenie, de 
entuziasm sărbătoresc, de mare e- 
moție și de sinceră bucurie pentru 
marile succese repurtate de maeștrii 
teatrului ucrainean.

La Kiev — capitala R. S. S. 
Ucrainene — s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de frățească prietenie 
Decada literaturii și artei ruse, 
consacrată acestei date istorice a 
reunirii Ucrainei cu Rusia.

Decernarea Ordinului Lenin
R. S. S. Ucrainene 

și orașului Kiev
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite :
Cu prilejul aniversării a 300 de 

ani de la reunirea Ucrainei cu Ru
sia și relevînd succesele remarca
bile obținute de poporul ucrainean în 
construcția de stat, economică și cul
turală, Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. ă decernat Republicii 
Sovietice Socialiste Ucrainene Or
dinul Lenin.

★
KIEV (Agerpres). — TASS
In legătură cu aniversarea a 300 

de ani de la reunirea Ucrainei cu 
Rusia și relevînd marea însemnă
tate a orașului Kiev în istoria po
poarelor rus, ucrainean și beiorus, 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a decernat orașului Kiev, 
capitala Republicii Sovietice Socia
liste ' Ucrainene, Ordinul Lenin.

ciplinei din partea unor cadre di
dactice, să se folosească și pe mai 
departe expresii nepedagogice și 
atitudini needucative. Inafară de 
aceasta unele cadre didactice s-au 
împărțit în grupuri care ali
mentează o serie de mahala
gisme, fapt ce are o influență ne
gativă în ridicarea calitativă a 
procesului de învățămînt. Nici or
ganizația de bază din cadrul școlii 
n-a făcut totul pentru a ridica ro
lul comuniștilor în îmbunătățirea 
muncii în școală. Unii membrii de 
partid, nu servesc întotdeauna ca 
exemplu mobilizator pentru cele

lalte cadre didactice din școală.
De o atitudine neprincipială față 

de critică a dâ’t dovadă colecti
vul de muncă de la școala elemen
tară din comuna Cricău — școală 
vizată de acest material. Subapre- 
ciind rolul criticii în lichidarea lip
surilor, colectivul de aici s-a pus 
pe o poziție de cocoloșire a situa
ției reale. însăși ședința în care 
s-au analizat lipsurile semnalate 
în ziar s-a desfășurat în condițiuni 
cu totul necorespunzătoare, fapt ce 
dovedește încăodată mai mult că 
în această școală nu există preo
cuparea de a lupta împotriva lip
surilor în muncă și împotriva fe
nomenelor negative din școală.

Neînvățînd nimic din critica fă

A 300-a aniversare a reunirii Ucrainei cu Rusia

Sărbătorirea reunirii Ucrainei cu Rusia
Teatrul Mare al U.R.S.S. a pre

zentat în fața colhoznicilor ucrai
neni sosiți la Kiev din diverse ra
ioane sătești opera „Kneazul Igor“ 
de Borodin, și în fața cetățenilor 
din Kiev baletul „Fîntîna din Bah- 
cisârai" de Asafiev.

Zeci de mii de cetățeni ai ora
șului Kiev au asistat la concertele 
vestitului cor rus „Piatnițki**, ale 
ansamblului de cîntece și dansuri 
al Armatei Sovietice, decorat cu 
ordinul Steagul Roșu, la specta
colele tinerelor forțe artistice din 
Moscova și Leningrad.

Sălile de concert și teatrele în 
care s|-aU produs solii poporului 
rus au fost totdeauna pline pînă 
la refuz.

La Leningrad au loc de aseme
nea adunări și reuniuni jubiliare. 
In sala mare a Palatului „Tau
rida” a avut loc o adunare solem
nă în cadrul căreia a fost prezen
tat un referat cu tema „Prietenia 
indestructibilă dintre popoarele u- 
crainean, rus și toate popoarele 
U.R.S.S. — chezășia independenței

In excursie la Pereiaslav-Hmelnițki
In aceste zile, cînd poporul so

vietic marchează în mod festiv 
cea de a 300-a aniversare a reu
nirii Ucrainei cu Rusia, numeroși 
excursioniști sosiți din toate col
țurile Țării Sovietice vizitează 
străvechiul oraș ucrainean Pereia
slav-Hmelnițki. Cu 300 de ani în 
urmă aici a avut loc celebra Radă 
de la Pereiaslav, care a hotărît 
reunirea Ucrainei cu Rusia. Oa
menii sovietici vizitează cu mult 
interes locurile istorice, caută să 
cunoască viața orașului Pereias
lav-Hmelnițki din zilele noastre.

In timpul ultimului război co

Construcții de noi întreprinderi industriale
In Ucraina se construiesc nu

meroase întreprinderi noi și se 
lărgesc 1 întreprinderile existente 
aparținînd industriilor ușoară și 
alimentară. La Nikolaev, Dnepro
petrovsk și în alte orașe și centre 
raionale se construiesc întreprin
deri de prelucrare a laptelui. La 

cută de ziar, tovarășul Bucur I. a 
găsit de bine să recurgă la meto
de nejuste, încercînd să influențeze 
cadrele didactice, pentru a lua o 
poziție neprincipială față de critică.

In mod cu totul nejust a anali
zat activitatea sa colectivul școlii 
din satul Șard. Considerînd că 
„treburile merg bine**, acest colec
tiv a găsit de cuviință că nu are 
rost să-și complice existența cu o 
ocupație așa de puțin plăcută, cum 
este dezvăluirea lipsurilor. In loc să 
dezvăluie și să se critice slăbiciu
nile din muncă, ședința s-a trans
format într-un loc pentru autolău- 
dare, întărind tendințele de auto- 
liniștire și de calm.

Această poziție neprincipială își 
are rădăcina în faptul că colectivul 
școlii din Șard nu consideră cri
tica și autocritica o armă puter
nică în lupta împotriva lipsurilor 
și tocmai de aceea nici n-a folo
sit-o pentru lichidarea lipsurilor și 
greșelilor din muncă. Faptul că 
critica n-a fost folosită în perma
nență a dus la situația ca în ca
drul școlii din Șard să se mani
feste lipsuri similare cu cele din 
Cricău. In anul școlar 1953/954, 
procentul celor amenințați de a 
nu promova clasa este destul de 
ridicat.

La școala din Șard se practică încă 
metode nejuste de educare. Tova
rășa Petric Elena manifestă o ati

naționale și a înfloririi Statului 
Sovietic multinațional**.

Peste 2.000 de cetățeni din Le
ningrad au asistat la reuniunea 
festivă organizată la palatul cul
tural „Gorki**, unde a' luat cuvîn- 
tul inovatorul V. Karasev de la u- 
zina „Ki-rov**, care a vizitat recent 
uzina constructoare de mașini de 
transport din Harkov. El a vor
bit despre prietenia dintre colecti
vul uzinei „Kirov** și colectivul 
celei mai vechi întreprinderi din 
Ucraina.

La Tallin — capitala R.S.S. Es
tone, a avut loc o sesiune științifică 
a Academiei de Științe a republi
cii, în cadrul căreia a fost ascul
tat raportul „R.S.S. Ucraineană în 
familia frățească a popoarelor U- 
niunii Sovietice**, prezentat de so
lul oamenilor de știință ucraineni 
E. Stoțiuk — candidat în științe 
fetorioe. Oamenii de știință estoni 
au prezentat referatele „Succeseh 
economiei naționale a Ucrainei 
Sovietice**, „Triburile estone (în 
vechiul Stat Rus**, „Prietenia po
poarelor — prietenia literaturilor*'.

tropitorii hitleriști au distrus în 
întregime orașul. In prezent însă 
el s-a ridicat din ruine. Pe străzi
le și piețele orașului au fost con
struite clădiri mari și frumoase. 
Case minunate înconjoară piața 
centrală, care poartă numele lui 
Bogdan Hmelnițki. Lucrările de 
reconstrucție a orașului continuă, 
executîndu-se potrivit unui plan 
arhitectural unic. Dintr-un mic 
centru populat Pereiaslav-Hme
lnițki s-a transformat în timp scurt 
într-un mare centru industrial și 
cultural al Ucrainei.

(Agerpres)

combinatul de produse lactate din 
Kiev se instalează o a doua linie 
de fabricație în lanț, iar la Com
binatul de produse lactate din o- 
rașul Harkov au fost terminate 
lucrările de construcție a unei noi 
secții.

(Agerpres)

tudine nedemnă de un învățător de 
tip nou, afirmînd că „copiii nu 
sînt păpuși de zahăr să fie purtațl 
pe palme**, deci ca o concluzie, ei 
trebuie bătuți, lucru pe care de 
altfel îl și face. Este limpede că 
din moment ce se petrec asemenea 
lipsuri, nici nu putea fi alta po
ziția colectivului școlii din satul 
Șard față de lipsurile manifestate 
la școala din Cricău.

De o atitudine de tolerare -a 
acestor lipsuri a dat dovadă și sec
ția de învățămînt (șef de secție 
Oarga loan). Deși a trecut mult 
timp de la publicarea materialului, 
nici pînă în momentul de față n-au 
fost luate măsurile cele mai eficace 
care să ducă la lichidarea din ră
dăcini a acestor lipsuri.

Sarcinile care stau în fața ca
drelor didactice în perioada actu
ală cer o muncă încordată și stă
ruitoare. Una din principalele căi 
pentru înlăturarea lipsurilor ce 
există, este desfășurarea largă a 
criticii și autocriticii, ridicarea el 
la un nivel tot mai înalt.

Secția învățămînt a sfatulu 
popular raional are datoria' să-șf 
îmbunătățească munca de îndru
mare și control, să ia măsurile cele 
mai potrivite în vederea înlăturării 
lipsurilor, asigurînd astfel ridica
rea pe o treaptă superioară a în
vățămîntului public în raion.

F. DAMIAN



Să ridicăm pe toate căile
nivelul activității organizațiilor de bază de la sate

înfăptuirea cu succes a sarcini
lor trasate de partid și guvern, cu 
privire la sporirea producției agri
cole și la dezvoltarea continuă a 
agriculturii, cere îmbunătățirea pe 
toate căile a activității organiza
țiilor de bază de la sate, comune 
■și din unitățile socialiste ale agri
culturii.

Organizațiile de bază de la 
■sate din raionul nostru, îndrumate 
•de Comitetul raional de partid, 
luptînd pentru întărirea capacită
ții de mobilizare a țărănimii mun
citoare pentru executarea la timp 
•și în bune condiițiuni a lucrărilor 
agricole, au reușit nu numai să 
constituie activul fără de partid, 
■dar să-1 și antreneze la un șir de ac
țiuni, obținînd rezultate practice deo
sebit de însemnate. Organizația de 
bază din comuna Mihalț, de pildă, 
repartizînd sarcini concrete mem
brilor de partid, antrenînd în ac
tivul fără de partid un număr de 
14 tovarăși, pe care i-a înarmat te

meinic cu sarcinile politice și eco
nomice din campania agricolă de 
primăvară, a reușit să mobilizeze 
■țărănimea muncitoare la aplica
rea regulilor agrotehnice la ară
turi și însămînțări, continuând 
munca pentru aplicarea de către 
țărănimea muncitoare a regulilor 

^agrotehnice la îngrijirea culturilor. 
■Organizația de bază din comuna 
Vințul de Jos' desfășoară o muncă 
■politică educativă sistematică în 
rîndul oamenilor muncii, avînd în 

■centrul atenției sale bunul mers al 
cursului seral și cercului de stu
diu al istoriei P.C.U.S., instruirea 
■regulată a agitatorilor și a colec
tivului de redacție. Rezultatul a- 

■cestei munci a determinat colec
tivul de redacție al gazetei de pe- 
■rete să se alăture colectivului de 
redacție de la I.C.S. Hunedoara, 
lansînd chemarea la întrecere că
tre toate colectivele de redacție 
din regiunea Hunedoara, avînd ca 
obiective între altele, mobilizarea 
oamenilor muncii la îndeplinirea 

■sarcinilor în agricultură, pentru 
obținerea unor recolte bogate.

In comuna Sîntimbru, da
torită muncii politice a organiza
ției de bază, primii care au trecut 
la aplicarea metodei de însămin- 
țare a porumbului în cuiburi așe
zate în pătrat au fost membrii de 
partid și deputății. S-au depus noi

Toatâ atenția educârii comuniste a utemiștilor
Sarcina principală a Uniunii 

Tineretului Muncitor este de a 
ajuta partidul în educarea comu
nistă a tineretului. Față de anii 
trecuți, în anul acesta s-au obți
nut rezultate însemnate în ceea ce 
privește pregătirea politico-ideolo- 

..gică a utemiștilor din raionul nostru. 
Astfel, în urma acestui fapt, într-o 
serie de organizații de bază U.T.M. 
nivelul muncii politice a crescut 
simțitor, utemiștii au fost educați 
în spiritul dragostei față de partid 
și ajutați să-și ridice nivelul poli
tic și ideologic pentru a putea de- 

■ veni candidați și apoi membrii de 
partid. Pînă în prezent au cerut să 
fie primiți candidați de partid și 
au fost recomandați de către Co
mitetul raional U.T.M. peste 110 

‘tineri și tinere utemiste. Din
tre aceștia 4 au și devenit mem
brii de partid. Printre organiza
țiile de bază .U.T.M: care au 
avut succese în muncă sînt cele 
de la C.F.R. Coșlariu, din gospo
dăria colectivă din Căpud, din co
muna Oarda de Jos, care s-au 
preocupat îndeaproape de educarea 
tinerilor și au pregătit pe cei mai 

fbuni utemiști de a intra în rîndu-

VIAȚA DE PARTID

TODEA IOSIF
secretar al Comitetului raional de partid

cereri pentru a Intra în întovără
șirile agricole și gospodăriile agri
cole colective existente la Hăpria, 
Vințul de Jos, Benic, Cistei, etc. 
De asemenea se manifestă un in
teres tot mai viu pentru constitu
irea de noi întovărășiri și gospodă
rii colective în Bărăbanț, Cricău și 
în alte sate. Biroul organi
zației de bază din întovărăși
rea agricolă din comuna Cricău, 
după ce a instruit agitatorii cu 
problemele de bază ale muncii pen
tru lămurirea țăranilor munci
tori spre a păși pe calea gospodă
riei colective și a întovărășirii a- 
gricole, a urmărit îndeaproape fe
lul cum își duc aceștia munca și 
care sînt rezultatele ce le obțin. 
Controlînd îndeplinirea sarcinilor 
trasate, biroul organizației de 
bază -a asigurat continua ridicare 
a calității muncii, astfel că agita
torii au reușit să lămurească mulți 
țărani muncitori să se înscrie în 
întovărășire, iar alții sînt deja ho- 
tărîți șă treacă la forma superioa
ră — gospodăria colectivă.

Sînt însă organizații de bază în 
unele sate și comune care desfă
șoară o activitate slabă, care nu 
instruiesc regulat agitatorii, nu 
reușesc să muncească concret cu 
activul fără de partid, neglijează 
multiplele mijloace ale muncii po
litice în activizarea membrilor de 
partid și în întărirea rolului de 
conducător politic al organizației 
de bază în sat. Exemple negative 
în această privință pot fi arătate 
organizația de bază din satul Mi- 
cești — comuna Bărăbanț (secre
tar Neamțu V.), organizația de 
bază din Oarda de • Sus (secretar 
Jiboteanu Gh.), organizația de 
bază din satul Mereteu — comuna 
Vințul de Jos (secretar Tomușca 
N.) și altele.

La Oarda de Sus, orga
nizația de bază se dezinteresează 
de intensificarea muncii politice și 
culturale în rîndul țăranilor mun
citori, colectivul de agitatori există 
doar pe hîrtie. Biroul organizației 
de bază muncește în mod birocra
tic, întrecerea patriotică nu este 
stimulată, iar căminul cultural este 
lăsat în părăsire.

rile partidului. De pildă, tovarășul 
Florea loan, secretarul organizați
ei de bază U.T.M. din gospodăria 
colectivă din Căpud, devenind 
membru de partid, a făcut să creas
că nivelul muncii politice în ca
drul organizației U.T.M., fiind un 
exemplu pentru ceilalți tineri.

Nu același lucru se poate spune 
însă despre organizațiile de bază 
U.T.M. de la fabrica „Simion Băr- 
nuțiu”, întreprinderea „Ardealul" 
din Alba-Iulia, de la întreprinde
rea Zlatna și altele, unde rezulta
tele sînt nesatisfăcătoare, tocmai 
datorită faptului că nu s-a desfă
șurat o susținută muncă politică și 
de educație comunistă în rândurile 
utemiștilor. Aceasta o dovedește 
însăși faptul, că față de numărul 
mare de utemiști care sînt în or
ganizațiile respective, prea puțini 
au devenit candidați de partid. Ne
satisfăcătoare a fost și munca or
ganizațiilor de bază de la între
prinderea „Horia", „Comraiprod” 
Alba-Iulia și a celei din comuna 
Berghin, care nu au nici un can
didat de partid.

Organizațiile de bază U.T.M. 
trebuie să se preocupe îndeaproa

Situații asemănătoare pot fi în- 
tîlnite la organizațiile de bază din 
Obreja, Micești, Valea Mică și al
tele. Cauza acestor stări de lucruri 
se datorește în primul rînd lip
sei biroului raional, pentru că nil 
a controlat îndeaproape și nu a 
tras la răspundere pe unii activiști 
ai Comitetului raional care nu 
au dat tot ajutorul organizațiilor 
de bază respective, pentru îmbună- 
țirea muncii lor.

Lipsurile manifestate în activita
tea organizațiilor de bază sătești 
pot fi și trebuie grabnic înlăturate, 
iar munca lor îmbunătățită.

Hotărârile partidului și guvernu- 
lui privind stimularea și ajutora
rea materială a gospodăriilor ță
rănești mici și mijlocii sînt adevă
rate pîrghii la îndemîna organiza
țiilor de bază din comune și sate, 
care le ajută în desfășurarea cu 
succes a muncii politice pentru ri
dicarea producției agricole de ce
reale, plante industriale, de sporire 
a producției în sectorul pomicol și 
viticol, și în sectorul creșterii ani
malelor.

Munca de lămurire desfășurată 
printre țăranii muncitori de către 
organizațiile de bază de la sate, 
trebuie să ducă la sporirea vigi
lenței împotriva dușmanului de 
clasă, a uneltirilor chiaburimii care 
încearcă în fel și chip să împie
dice țărănimea muncitoare să-și 
făurească alături și sub conducerea 
clasei muncitoare o viață nouă și 
fericită.

îndeplinirea întocmai a sarcini
lor izvorîte din Hotărîrile plenare
lor din august .1953 și din .aprilie 
1954, pentru mobilizarea și îndru
marea țărănimii muncitoare în lup
ta pentru sporirea producției agri
cole, cer eforturi serioase din par
tea' organizațiilor de bază de la sate.

Sprijinindu-se pe exemplul în- 
suflețitor al comuniștilor și pe ac
tivul larg al celor fără de partid, 
organizațiile de bază de la sate, 
ajutate și îndrumate de Comitetul 
raional de partid, îmbunătățindu-și 
continuu metodele muncii politice, 
vor contribui la ridicarea produc
ției agricole, la întărirea legăturii 
partidului cu masele de țărani 
muncitori, întărind astfel alianța 
dintre clasa muncitoare și țărăni
mea muncitoare — temelia regimu
lui democrat-popular.

pe de educarea utemiștilor în spi
ritul dragostei față de partid, aju- 
tîndu-i să înțeleagă că principalul 
în activitatea U.T.M.-ului este 
conducerea de către partid și să 
aplice zilnic în munca 'lor acest 
principiu. Utemiștii trebuie antre
nați la participarea activă ila viața 
organizației prin muncă și învăță
tură.

Pentru îndrumarea și pregătirea 
tinerilor utemiști, organizațiile de 
bază U.T.M. cu ajutorul organi
zațiilor de partid, trebuie să întă
rească munca de educație comu
nistă a tineretului prin diferite 
conferințe cu caracter educativ, stu
dierea și însușirea ideologiei mar- 
xist-leninist-staliniste și prin inten
sificarea muncii cultural-artistice.

Să luptăm necontenit pentru a 
putea ridica cît mai mulți candi
dați de partid din rândurile U.T.M.- 
iștiilor, dintre tinerii cei mai buni 
în munca profesională și politică, 
care prin contribuția lor vor putea 
duce la întărirea continuă a par
tidului.

FILUS MIHAI
Prim secretar al comitetului raional

U.T.M. Alba

...........- — .....
FOILETON

IZVOARE MISTERIOASE
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Se sculase supărat. Visele urâte 
nu-i dădură pace de loc să doar
mă liniștit. Deschise larg fereastra 
și lăsă să pătrundă în casă aerul 
curat și rece al dimineții. Simți în 
clipa aceea o moleșeală cumplită și 
așezîndu-și capul pe latul palmelor 
încercă să reconstituie întregul 
vis... Se părea că se află la porțile 
depărtatei cetăți a feților frumoși, 
acolo unde, cum spun poveștile, se 
găsesc „izvoarele misterioase** cu 
apa, din care, ori de cîte ori plecau 
feții frumoși în răpirea vreunei co- 
sînzene, își adăpau caii Inăzdră- 
vani și de unde, uneori, spre a-și 
întări1 forțele, gustau și ei...

își amintea bine de această po
veste. Nu se gîndea însă niciodată 
că visurile astea păcătoase îl vor 
pune într-o situație atît de neplă
cută : să lupte pentru cucerirea a- 
cestor izvoare misterioase, să în
vingă și, dintr-odată, să devină ca 
și un stăpîn al lor... Ultimele fap
te petrecute în vis îl neliniștiră 
foarte muit. Degeaba se strădui să 
dezlege tainele acestui vis, că nu 
reuși. Se ridică brusc de pe per
vazul ferestrei și privi ceasul. Era 
destul de tîrziu și trebuia să mear
gă la serviciu.

De acasă și pînă la birou, to
varășul Hăbeanu Simion (omul 
cu visul), președintele Sindicatului 
salariaților din sfaturile populare 
se gîndi într-una la visul ce nu-l 
lăsase să se odihnească. II frămîn- 
ta mult faptul că nu reușise să-l 
răstălmăcească.

O idee strașnică și salvatoare 
l-a venit însă în minte cînd păși 
pragul biroului. — Voi merge „pe 
teren" la vînătoare. Poate acolo în 
mijlocul naturii, singur, voi reuși 
să-l dau de cap — își zise pre
ședintele în gînd. Și nu stă mult 
la tocmeală. își luă pușca, își făcu 
delegația, ca orice om care vrea 
să fie în regulă și o porni la 
drum...

★
Razele jucăușe ale soarelui scăl

dau puternic fața posomorită a 
tovarășului Hăbeanu. Neliniștea 
pricinuită de vis îl făcea să trans
pire gîndindu-se într-una fără nici 
un rezultat.

— Să fiu oare avansat în posti 
Să mi se încredințeze o muncă mai 
de răspundere ? Nu! Nu se poate, 
fiindcă...

Tresări. De data aceasta îi trecu 
prin minte alte lucruri care se pe
trecuse în cadrul Sindicatului sub 
generoasa-i „conducere". își amin
ti cum lucrurile în cadrul sindica
tului nu merg bine, cum, el, ca pre
ședinte, to loc să meargă pe te
ren să îndrume grupele sindicale, 
pleca la vînătoare, iar cînd se a- 
propia sfîrșitul lunii se prezenta 
cu o sumedenie de delegații pentru 
decontare. Cum toate aceste dele
gații le vizau în mod nejust unii 
referenți, secretari sau președinți 
de sfaturi cînd veneau la raion la 
ședințe. Rînd pe rînd i se perin
dau prin față, asemeni unui ta

Pe urmele materialelor publicate

„Să se termine cu favoritismele"
In Nr. 239 al ziarului „Steaua 

Roșie" a fost publicat articolul 
„Să se termine cu favoritismele", 
în care au fost criticate abaterile 
săvîrșite de gestionarul magazi
nului „Alimentara" din Teiuș, 
Pozsony Alexandru și lucrătorul 
Nyakas Iosif, în ce privește buna 
deservire a populației.

Conducerea O.C.L. Alimentara, 
filiala Alba, în răspunsul trimis 
redacției, a arătat că cele semna

late sînt juste și că ei au mai avut și 
alte abateri. Deși atît Pozsony 
A. cît și Nyakas I. au fost 
ajutați în mal multe rânduri de 
conducerea filialei și chiar sanc
ționați conform Codului muncii, 
totuși nu au căutat să lichideze 
cu lipsurile semnalate. In prezent 
ei au fost înlocuiți și se face ve
rificarea gestiunii, iar dacă se vor 
găsi lipsuri bănești, ei vor fi defe
riți justiției.

blou, și alte lucruri petrecute. 
Se uita la pardesiul cu care era 
îmbrăcat și își aduse aminte că și 
acesta fusese cumpărat în locul 
celui pierdut cînd se întorcea din
tr-o călătorie de la Simeria, cu 
bani luați pe nedrept de la sindicat.

Faptele îl urmăreau din ce în 
ce mâi mult. Chermezele, balurile, 
concursurile, urmate de chefuri, po
picăria sindicatului, toate aceste 
„izvoare jnisterioase" îi veneau de 
hac.

Se gîndea la ceea ce se întîm- 
plă la popicăria sindicatului, cum 
aceasta, în loc să constituie un pri
lej de practicare civilizată a aces
tui sport, a devenit un loc de pa
riuri', de chefuri. Și cîte nu se mai 
petrec pe acolo ? Drăgan Pe
tru încasează banii fără for
me, îi predă casieriei cînd vrea 
și cîți vrea, parcă ar fi popicăria 
lui și... apoi de ce n-ar face-o cînd 
el le trece cu vederea că doar n-o 
să-și bată capul cu controlul cînd 
are atîtea griji...

Și-a adus aminte și de alte is
prăvii. De lemnele pe care sindi
catul le-a achitat, și parte din ele 
el le-a dus acasă, de magazia de 
materiale sportive, de dispariția de 
echipament. I-au trecut apoi prin 
față filele mototolite ale procesu
lui verbal, în care delegatul C.C. 
al Sindicatului a consemnat aba
terile și neregulile constatate, lip
surile bănești, etc., etc., proces 
verbal ce n-a avut nici un rezul
tat.

— ... Of I păcătoase sînt visurile 
astea. Te scot uneori din minți..., 
te fac să te gîndești parcă ai fi fă
cut cine știe ce năzbâtii. Dar, ce 
am eu cu școala de conducători 
auto, că doar eu sînt președinte 
de sindicat raional, nu păpușă. Ce 
fac membrii comitetului dacă eu mă 
ocup de toate treburile...?

Firul gîndurilor îl întoarce însă 
din nou la sediul sindicatului. în
tregul comitet raional al sindicatu
lui era adunat pentru ședință. 
„Chestiuni, probleme, propuneri de 
îmbunătățirea muncii..." și la trea
bă! Buni oameni ăi din comitet, 
mă apreciază ca pe un adevărat 
conducător. Lipsuri? Critică...? As
tea le rezolvăm noi în colectiv res
trâns.

Soarele se ridică sus. Visul îl 
urmărea încă mereu pe tovarășul 
Hăbeanu. Deodată un iepuraș ră
tăcit îi tulbură liniștea. Numai 
pentru o clipă, fiindcă din nou se 
trezi urmărit de aceleași gânduri.

De data aceasta se mai gîndea 
la ceva: la ziua în care organele 
în drept vor descoperi toate aba
terile săvîrșite în cadrul comitetu
lui raional sindical al salariaților 
din sfaturile populare și cînd vor 
trage aspru la răspundere, atît pe 
el, cit și pe ceilalți care se fac vi- 
novați de săvârșirea lor, de folosi
rea acestor izvoare „misterioase".

N. SPINEANU



NOTE Șl COMENTARII EXTERNE

Șoapte te demască pe fatsificatori
de N. POLIANOV

Unele ziare franceze și ameri
cane uimitor de „bine informate" 
despre tot ce se petrece în ședin
țele restrî-nse în problema i-ndo- 
chineză la conferința de la Gene
va a miniștrilor afacerilor exter
ne, comentează de cîteva zile la 
rînd că ministrul afacerilor exter
ne al Uniunii Sovietice, V.M. Mo
lotov, și ministrul afacerilor ex
terne a'l Republicii Populare Chi
neze, Ciu En-lai, ar fi vrut să 
separe examinarea problemei des
pre Laos și Cambodgia de proble
ma cu privire la Vietnam.

Absurditatea unei astfel de afir
mații poate fi lesne dovedită. 
Pentru aceasta este deajuns să 
ne referim la declarația cunoscută 
pe larg a lui V.M. Molotov ,,Cu 
privire la restabilirea păcii în In
dochina" făcută la 14 mai la con
ferința de la Geneva. Caracteri- 
zînd propunerile franceze prezen
tate la conferință, șeful delegației 
sovietice a subliniat că în proiec
tul francez se manifestă o suba
preciere a luptei de eliberare na
țională care se desfășoară în Laos 
și Cambodgia. Or, problema si
tuației din Indochina nu poate fi 
redusă exclusiv la evenimentele 
din Vietnam.

Chiar de la începutul conferin
ței de la Geneva, delegația sovie
tică a propus să fie ascultați atît 
reprezentanții Laosului și Cam- 
bodgiei cît și reprezentanții gu
vernelor de rezistență din Khmer 
și Patet-Lao. Dacă pînă în pre
zent reprezentanții guvernelor de 
rezistență din aceste țări nu au 
fost încă invitați la Geneva, acest 
lucru se explică numai prin împo
trivirea diplomaților francezi și 
americani. Ei sînt aceia care de
pun toate eforturile pentru a sepa
ra în mod artificial problema cu 
privire la Cambodgia și Laos de

Călătoria lui A. Eden la Paris și Londra
PARIS (Agerpres). — Potrivit 

relatărilor presei, la 22 mai, la 
Min'sterul Afacerilor Externe al 
Franței a avut loc o importantă 
consfătuire la care au luat parte 
Eden, care era în trecere prin Pa
ris, Laniel, Bidault, Pleven, minis
trul Apărării Naționale, Barr-achin, 
ministru fără portofoliu, și July, 
subsecretar de stat pe lîngă pre
ședintele Consiliului de Miniștri. 
La consfătuire s-a discutat pro
blema indochineză și perspectivele 
conferinței de la Geneva. Inafară 
de aceasta, la Ministerul Afaceri
lor Externe a avut loc o convor
bire între Eden și Laniel. Potrivit 
relatărilor ziarelor, tratativele f-ran- 
co-americane în problema indo
chineză, duse în ultimul timp si
multan la Paris, Geneva și Wa
shington, se desfășoară fără con
sultarea guvernului englez, ceea 
ce nu poate să nu provoace o se
rioasă iritare și neliniște la Lon
dra. Ziarul „Le Monde" a subli
niat că înlăturarea Angliei de la 
tratativele franco-americane a 
creat o serioasă fisură în relațiile 
anglo-franceze. Tocmai această îm
prejurare J-a determinat pe Eden 
să se oprească în capitala Fran

100.000 de muncitori metalurgiști argentinieni în grevă
BUENOS AIRES (Agerpres).

— TASS transmite:
In urma refuzului patronilor de 

a satisface revendicările cu pri
vire la mărirea salariilor și îmbu
nătățirea condițiilor de muncă, 

problema cu privire ia Vietnam. 
Ei sînt aceia care ar vrea să pre
zinte într-o ilumină falsă situația 
din Khmer și Patet-Lao.

Or, aceste manevre ale dezin
formatorilor sînt spulberate de 
faptele care dovedesc cu toată 
convingerea că lupta de eliberare 
națională cuprinde nu numai Viet
namul, ci și Khmer-ul și Patet- 
Lao. Prin urmare, pentru a rezol
va așa cum se cuvine problema 
indoch'ineză, nu se poate separa 
în mod artificial problema cu pri
vire la Vietnam de problema cu 
privire la Laos și Cambodgia.

Este foarte elocvent faptul că 
în comunicatul conferinței de la 
Berlin, care fixa ordinea de zi a 
conferinței de la Geneva, nu se 
face măcar aluzie la o astfel de 
divizare artificială a problemei cu 
privire la Indochina și se vorbeș
te de sarcina restabilirii păcii în 
Indochina în ansamblu.

Secretarul de stat al S.U.A., 
Dulles, a rostit un discurs la 
radio la 7 mai, în care s-a referit 
la situația din Indochina. In acest 
discurs, printre altele, atrăgea a- 
tenția faptul că nici secretarul de 
stat al S.U.A. nu separă proble- 
ma cu privire la Vietnam de pro
blema cu privire la Laos și Cam- 
bodgi-a.

La aceasta trebuie să adăugăm 
că nici una din marile țări asia
tice nu a recunoscut guvernele din 
Laos și Cambodgia.

Toate acestea explică de ce de
legația sovietică la conferința de 
la Geneva insistă ca problema cu 
privire la Laos și Cambodgia să 
nu fie examinată sep’ârat de pro
blema cu privire la Vietnam. De 
aceeași părere sînt și delegațiile 
Republicii Populare Chineze și 
Republicii Demoorate Vietnam.

(Agerpres)

ței, înainte de a pleca la Londra 
pentru a-i raporta lui Churchill 
despre mersul conferinței de la 
Geneva.

★
LONDRA (Agerpres). — In 

cursul zilelor de sîmbătă și dumi
nică, premierul britanic Churchill 
a avut o serie de întrevederi cu 
ministrul Afacerilor Externe, Eden, 
care sosise de la Paris. Luni di
mineața a fost convocată o ședin
ță restrînsă a guvernului britanic, 
în scopul de a preciza atitudinea 
delegației engleze la conferința de 
la Geneva și politica externă a 
Marii Britanii. In comunicatul dat 
publicității la sfîrșitul ședinței se 
subliniază că „guvernul britanic 
l-a însărcinat pe Eden să-și conti
nue eforturile în vederea regle
mentării pașnice a conflictului in- 
dochinez". . Comunicatul precizează 
totodată că nu a fost fixată nici o 
limită în ce privește durata con
ferinței de la Geneva.

Comentînd comunicatele oficiale, 
observatorii diplomatici constată 
că atitudinea britanică față de 
crearea unui pact militar în sud- 
estul Asiei ră-mîne neschimbată.

muncitorii de la întreprinderile 
metalurgice din Argentina au de
clarat o grevă generală. La grevă 
participă aproximativ 100.000 de 
muncitori.

Al 3-lea Congres al Partidului celor ce muncesc 
din Ungaria și-a deschis

internaționale. La propunerea IulBUDAPESTA (Agerpres). “ 
M.T.I. transmite :

La 24 mai s-a deschis ia Buda
pesta, într-o atmosferă de mare 
entuziasm., cel de al 3-lea Con
gres aii Partidului celor ce muncesc 
din Ungaria.

Congresul a fost deschis de 
Nagy Imre, membru în Biroul Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc din 
Ungaria. El a arătat că sub con
ducerea Partidului celor ce mun
cesc din Ungaria poporul ungar 
înaintează cu încredere spre un 
viitor fericit, spre socialism.

Fiecare delegat la cel de al 
3-lea Congres al partidului nostru
— a spus Nagy Imre în continuare
— este ferm hotărît să cimenteze 
și mai mult unitatea poporului 
nostru, unitatea partidului nostru. 
Această unitate ne va permite să 
opunem rezistență tuturor uneltiri
lor dușmanului. Poporul nostru are 
încredere în partid.

Nagy Imre a arătat în conti
nuare că în perioada care s-a 
scurs de la Congresul al 2-lea al 
partidului, mișcarea muncitorească 
internațională a suferit o pierdere 
grea. A încetat din viață I. V. 
Stalin; discipolul și continuatorul 
operei luii Lenin'. A încetat din 
viață Klement Gottwald, eminent 
fruntaș al mișcării muncitorești

Tineri și tinere 
înscrieți-vă în școlile 

S. F. UJ
Ineepînd de la data de 20 mai 

1954 și pînă la 20 -iunie, a.c., se 
fac înscrieri pentru școli-le S.F.U. 
cărbune și S.F.U. construcții, din 
întreaga țară.

In- școlile S.F.U., -ale căror 
cursuri au o durată de 6 luni, 
elevii primesc în mod gratuit hra
nă, cazare, îmbrăcăminte și încăl
țăminte -pe toată durata școlii. De 
asemeni, ei primesc în mod gra
tuit cărți școlare, materiali educa
tiv și cultural, -precum și trans
portul pe C.F.R. de acasă la școa
lă și de 1-a școală la întreprinde
rea unde sînt repartizați.

Elevii primesc pe timpul școli: 
o indemnizație -lunară care crește 
în ultimele luni de învățătură.

Se pot înscrie în aceste școli ti
neri și tinere între 16—25 ani — 
pentru școlile S.F.U. construcții — 
iar pentru școlile S.F.U. -cărbune 
numai tineri între 17 ani și jumă
tate și 25 ani.

Cei ce doresc să se înscrie în 
școlile S.F.U. trebuie să fie sănă
toși, să știe carte, să aibă carte de 
muncă (cei care au mai fost an
gajați), să aibă buletin de identi
tate, să aibă livret militar (cei 
care iau fă-cut armata).

înscrierile se fac prin Birourile 
Raionale de Recrutare și Reparti
zare a Forțelor de Muncă, în fie
care reședință de raion.

Spartachiada Satelor 
a Asociației „Recolta41
S-partachiada satelor va întruni 

laolaltă concursuri de:
— atletism (băieți și fete).
— gimnastică (băieți și fete).
— oină (băieți).
— trîntă (băieți).

care se vor desfășura pe etape eli
minatorii, după cum urmează :

Etapa a I-a pe comune 23. V. 
- 27. VI

Etapa a Il-a pe centre de comu
ne — 11—18. VII.

Etapa a IlI-a -pe raion — 1. VIII. 

Nagy Imre, delegații la Congres 
au cinstit memoria lui I. V. Stalin 
și a lui K. Gottwald păstrînd un 
moment de tăcere.

Nagy Imre a subliniat că Con
gresul s-a întrunit într-un timp 
cînd se duce o luptă deosebit de 
ascuțită pentru cauza păcii, îm
potriva ațîțătorilor la război. Par
tidul nostru, a spus el, este pă
truns de. dorința și hotărîrea de a 
lupta în rîndurile lagărului păcii 
în frunte cu Uniunea Sovietică 
pentru micșorarea încordării situa, 
ției internaționale.

In numele Congresului și al 
întregului Partid al celor ce mun
cesc din Ungaria, Nagy Imre a sa
lutat delegația Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, în frunte 
cu tovarășul K. E. Voroșil-ov. Ri- 
di’CÎndu-se în picioare, delegații 
au -salutat cu aplauze furtunoase 
delegația U.R.S.S. Congresul a 
salutat cu căldură delegațiile par
tidelor -comuniste și muncitorești 
frățești.

In total, la Congres asistă 29 
delegații ale partidelor comuniste 
și muncitorești frățești din a-lte 
țări-.

Congresul a ales un prezidiu 
format din 35 de persoane. In a- 
plauze furtunoase, la masa prezi
diului a fost invitată delegația

Restabilirea relațiilor diplomatice 
între R. P. Bulgaria și Grecia

SOFIA (Agerpres). — Ziarul 
„Ra-botnicesko Delo" a publicat o 
informație privind restabilirea re
lațiilor diplomatice între Republi
ca Popul-ară Bulgaria și Grecia. 
In informație se arată că guvernul 
R.P. Bulgaria, dorind să stabi
lească relații normale de bună ve
cinătate cu regatul Greciei și fiind 
convins că toate problemele liti
gioase și nesoluționate dintre cele 
două țări pot fi- rezolvate pe calea 
tratativelor, a propus guvernului 
grec restabilirea relațiilor diploma
tice între Bulgaria și Grecia.

Să efectuăm la vreme 
lucrările de întreținere a culturilor

(Urmare din pag. I-a)

tilor din Țe-lna, a țăranilor mun
citori din Bărăbanț și a-lții care, 
urmînd sfaturile date de tehnicie
ni, au trecut la combaterea lor.

In vederea asigurării satisfacerii 
nevoilor de hrană a populației și 
a industriei bunurilor de consum 
cu materie primă, trebuie dată bă
tălia pentru asigurarea unei pro
ducții îmbelșugate.

Inginerilor și tehnicienilor agro
nomi le revine un rol de seamă în 
perioada întreținerii culturilor. Ei 
au sarcina să îndrume și să învețe 
pe țăranii muncitori cum trebuie 
grăpate culturile înainte și după 
răsărire, cum trebuiesc plivite, 
prășite și cum pot fi distruși dău
nătorii din culturi.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare și organizațiile de 
bază din- comune, oare răspund 
de bunul mers -al lucrărilor de în
treținere, trebuie să depună toată

lucrările
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, precu-m și delegațiile 
altor partide -comuniste și munci
torești frățești. Au fost alese apoi 
organele de lucru ale Congresului 
— secretariatul, comisia redacțio
nală, comisia pentru elaborarea 
propunerilor la proiectul statutu
lui modificat al partidului, comi
sia de validare etc.

A fost adoptată următoarea or
dine de zi a Congresului:

1) Raportul de 'activitate al 
Comitetului Central a,l Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria șt 
sarcinile partidului. Raportor, to
varășul Râkosi Mâtyâs.

2) Sarcinile aparatului de stat 
și ale comisiilor. Raportor, tova
rășul Nagy Imre.

3) Raportul Comisiei centrale de 
control. Raportor, tovarășul Kiss 
Kăroly.

4) Modificările în Statutul Par
tidului celor ce muncesc din Un
garia. Raportor, tovarășul Acs,- 
La jos.

5) Alegerea organelor -conducă
toare ale Partidului celor ce mun
cesc din Ungaria.

A luat apoi cuvîntul Răkosi Mă- 
tyăs, prim-secr-etar al C.C. alt 
Partidului celor ce muncesc din 
Ungaria, care a prezentat raportul 
la primul punct de pe ordinea 
de zi.

In acest scop, între trimi-sul' 
R. P. Bulgaria și ambasadorul re
gatului- Greciei la Paris au avut 
loc tratative. Aceste tratative s-au 
încheiat la 22 mai a.c., iar trimi
sul Bulgariei și ambasadorul Gre
ciei au semnat la Paris, în numele- 
guvernelor lor, o declarație cu pri
vire la restabilirea relațiilor diplo
matice î-nt-re cele două țări. Potri
vit acestei declarații, relațiile di
plomatice dintre Bulgaria și Gre
cia se consideră restabilite din* 
momentul semnării acesteia.

forța lor mobilizatoare în lupta pen
tru recolte bogate. In -acest scop,,, 
trebuie să se desfășoare o intensă 
muncă de agitație, -folosind gaze
tele -de perete, mun-ca de la om 1-a- 
om, stațiile de radioficare etc. 
Agitatorii care trăiesc și mun
cesc în mijlocul țăranilor muncitori 
au datoria să le -arate -acestora că, 
numai stîrpind buruienile, reținiînd 
umezeala în sol și distrugîn-d dău
nătorii din culturi, pot obține o 
recoltă bogată. Comuniștii au da
toria să fie totdeauna în fruntea/ 
muncilor.

Oameni ai muncii din agricultu
ră ! Folosiți din plin fiecare clipă- 
prielnică în munca de întreținere* 
a culturilor. Luptați -pentru obți
nerea unei recolte bogate, pentru, 
a da cît mai multă hrană popu
lației muncitoare și a -asigura in
dustriei cît mai mu-ltă materie pri
mă pentru obținerea de bunuri des- 
consum necesare populației 1
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