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Depuneți
toată străduința și capacitatea voastră de muncă 

pentru a executa la timp lucrările de îngrijire 

a culturilor. Luptați pentru o recoltă bogată 

necesară ridicării nivelului de trai al celor ce
muncesc !

Să creăm toate condițiile pentru 
obținerea unei recolte îmbelșugate

Vești din raionul nostru
Zilele acestea a fost dată publi

cității Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. și a C.C. al PM.R. 
cu privire la executarea lucrărilor 
de îngrijire a culturilor, recoltat, 
dezmiriștit, treerat, însămînțări și 
arături adînci de toamnă, precum 
și cu privire la realizarea planului 

colectări pe 1954. Hotărîrea 
pune în fața organelor de stat și 
de partid precum și în fața tu
turor oamenilor muncii din agri
cultură, în frunte cu comuniștii, 
sarcina de a duce pînă la capăt 
bătălia pentru obținerea unei recol
te îmbelșugate, pentru a contribui 
la înfăptuirea măsurilor economice 
adoptate de Plenara din august 
1953 a C.C. al P.M.R.

In Primăvara anului acesta, un 
pumăr mare de țărani muncitori cu 
gospodării individuale, răspunzînd 
chemării fruntașilor în producția a- 
gricolă și urmînd exemplul gospo
dăriilor agricole colective și înto
vărășirilor, au depus eforturi deo
sebite, reușind să execute la timp 
lucrările agricole de primăvară ș! 
la un nivel agrotehnic înalt.

De aici înainte, hotărîtoare în 
obținerea de recolte îmbelșugate 
este executarea la vreme și de bună 
calitate a lucrărilor de întreținere 
a culturilor agricole, de recoltat și 
treerat.

Nu trebuie uitat faptul că anul 
acesta în numeroase comune și 
sate din raionul nostru multe din 
culturile de toamnă s-au dezvoltat 
încet, din care cauză ele sînt ajun
se de cele de primăvară. De aceea 
este necesar să executăm într-un 
timp foarte scurt mult mai multe 
lucrări ca de obicei.

Lucrările de întreținere cerute de 
culturi în această perioadă, în 
special prășitul, trebuie să se facă 
la timp și ori de cîte ori este ne
voie ; în nici un caz porumbul și 
■artofii nu se vor prăși mai puțin 
de 3 ori. In vederea grăbirii prășl- 
tului se va extinde la maximum 
mecanizarea prin folosirea prășito- 
rilor trase de animale, iar terenul 
însămînțat în cuiburi așezate în 
pătrat se va prăși cu prășitoarea 
trasă cu animale atît în lung cît 
și în lat.

Succesul lucrărilor agricole de
pinde în măsură însemnată și de 
munca desfășurată de inginerii și 
tehnicienii agricoli pe teren, care 
au datoria să lămurească pe țăra
nii muncitori asupra foloaselor în
trebuințării prășitoarei, arătîndu-le 
totodată că mușuroitul și rărițatul 
la porumb și floarea-soarelui aduc 
scăderi mari de producție. De ase
meni polenizarea suplimentară care 
este o metodă înaintată și care s-a 
lovedit că dă un spor de produc
ție de 15—25 la sută, trebuie fă
cută larg cunoscută țărănimii .mun
citoare.

In vederea obținerii unei produc
ții îmbelșugate de legume, stru
guri și fructe, se va acorda o aten
ție deosebită lucrărilor de întreți
nere la grădinile de legume, vil, 
livezi și pomi răzleți, combătînd la 

vreme dăunătorii și bolile, în spe
cial gîndacul bălos la păioase, 
mana la vii și păduchele din San 
Jose din livezi.

Pentru reușita deplină a recol
tatului și treeratului care se apro
pie tot mai mult, trebuie ca
S.M.T.-ul și gospodăria agricolă de 
stat să ia cele mai juste măsuri 
ca pînă la 20 iunie întregul parc 
de mașini și tractoare să fie pus 
în funcțiune. De asemeni se va 
face repartizarea sarcinilor pe bri
găzi și tractoriști, asigurîndu-s'e 
totodată condițiuni optime pentru 
aplicarea metodei graficului orar. 
O deosebită importanță trebuie să 
acorde comitetele executive ale 
sfaturilor populare reparării și pu
nerii în funețiune a batozelor și 
motoarelor în sectorul particular. 
In această direcție o deosebită 
preocupare a dovedit' sfatul popu
lar Galda de Jos, unde batozele și 
tractoarele au fost reparate și re
cepționate. Puțin interes au dove
dit f.ață de această sarcină impor
tantă comitetele executive ale sfa
turilor populare din comunele Hă- 
pria și Ciugud, unde reparațiile 
sînt rămase mult în urmă.

Hotărîrea guvernului și partidu
lui trasează ca sarcină, ca pînă la 
15 iunie să se stabilească locul șt 
numărul ariilor electrificate și asi
gurarea cu cadrele necesare pen
tru buna funcționare a acestora. 
De asemeni pînă la 20 iunie se va 
stabili locul ariilor neeiectrificate, 
■asigurîndu-se cu materialele nece
sare în vederea bunei funcționări.

In obținerea unei recolte bune, 
este de mare importanță respecta- 
rea epocii optime de recoltat, adi
că atunci cînd, griul a dat în plr- 
gă. Va trebui să se aibă grijă ca 
snopii să fie așezați în clăi și în 
rînduri drepte, pentru a se putea 
trece imediat la dezmiriștit printre 
acestea. Pentru a se evita la maxi
mum pierderile, se va organiza cu 
tineretul, în frunte cu utemiștii și 
pionierii, strîngerea spicelor după 
secerat.

O atenție deosebită trebuie să 
se acorde strîngerii și depozitării 
furajelor, iar acolo unde miriștile 
nu se însămînțează în toamnă, se 
recomandă cultivarea de porumb 
furajer și mei.

Hotărîrea prevede în această pe
rioadă sarcini de mare răspundere 
pentru împuterniciții Comitetului de 
Stat pentru Colectarea Produselor 
Agricole, sfaturile populare și bazele 
de recepționare, care trebuie să ia 
măsuri ca pînă la 20 iunie să fie re
parate, curățite și dezinfectate ma
gaziile pentru depozitarea cereale
lor.

O mare atenție va trebui să se 
acorde depozitării semințelor. De
pozitarea acestora se va face sepa
rat pe soiuri și specii, păstrîndu-se 
în cele mai bune condițiuni. De 
asemeni Hotărîrea mai recomandă 
ca după dezmiriștit să se facă ară
turi adînci de toamnă, iar odată cu

(Continuare în pag. 4-a)

O inițiativă patriotică
Sub îndrumarea organizației de 

bază P.M.R., de curînd în satul 
Valea Vinț s-a reparat un drum 
prin muncă voluntară.

O contribuție de seamă în mobi
lizarea țăranilor muncitori pentru 
efectuarea acestei munci au adus-o 
pe lîngă membrii de partid și ute
miștii.

Un număr însemnat de tineri ș! 
țărani muncitori au răspuns aces
tei chemări, prestînd mai multe 
ore de muncă voluntară la împrăș
tiatul de nisip și pietriș, astfel că 
drumul a devenit accesibil circula
ției pentru populația din Valea 
Vinț.

Printre cei mulți care au înțeles 
această îndatorire patriotica se 
află țăranii muncitori Mihăiescu 
Traian, Popa Avram, Albu Vasîle, 
Dragosin Zavidei, Avrămuț Nlco- 
lae și alții care au efectuat muncă 
cu brațele și cu carele.

DRAGOSIN IACOB 
coresp. voluntar

In grădina de legume
Colectiviștii din Cistei privesc cu 

îndreptățită mîndrie grădina lor 
de legume. Rar se poate întîlni așa 
o grădină cum e a lor. Pentru a- 
cest lucru ei au muncit cu toată 
dragostea. Atunci cînd timpul n-a 
fost prielnic pentru a ieși la cîmp, 
ei au mobilizat forțele la lucrările 
din grădină, reușind să termine 
din timp plantările de răsaduri. 
Acum ei au început valorificarea 
primelor legume ca: ceapa verde, 
gulii și ridichi. De asemenea, în 
scopul ajutorării muncitorilor și a 
țăranilor muncitori cultivatori de 
legume, ei au desfăcut pe piețele 
raioanelor Alba și Orăștie peste 
300.000 fire de diferite răsaduri. 
Pînă în prezent, ei au valorificat 
legume și răsaduri în valoare de 
peste 14.000 lei. In curînd colecti
viștii vor începe să desfacă pe pia
ță castraveți și alte legume.

Printre cei care s-au evidențiat 
în mod deosebit la lucrările din 
grădină sînt candidatele de partid 
Cîrnaț Marioara, Dobîrfă Maria, 
precum și tovarășii Marcu Achim, 
Bota Aurel, Aldea Domnica și alții.

Școlile de toate gradele din ora
șul și raionul Alba, au intrat în 
perioada pregătirii și desfășurării 
examenelor de sfîrșit de an. La 
Liceele de băieți și fete din Alba- 
Iulia s-au luat un șir de măsuri 
pregătitoare în vederea bunei reu
șite a examenelor. S-au constituit 
comisii de profesori care ajută ele
vii mai slab pregătiți prin consul
tații, iar organizațiile U.T.M. și-au 
îndreptat atenția tot în această di
recție îndrumînd elevii fruntași să 
ajute pe cei rămași în urmă la învă
țătură. Gazetele de perete din școli 
și materialele de agitație vizuală, 
cheamă elevii ca în puținele zile ce 
au mai rămas pînă la examene să

Se pregătesc pentru receptionarea cerealelor
Pentru asigurarea înmagazinării și 
păstrării în bune condițiuni a ce
realelor, colectivul de muncitori de 
la baza de recepționare din Alba- 
Iulia, a început din vreme repara
rea, curățirea și dezinfectarea ma
gaziilor. Pînă la data de 10 iu
nie s-a pregătit 50% din capacita

Tot mai multe produse alimentare
Zilele acestea colectivul filialei 

O.C.L. Alimentara Alba-Iulia, fă- 
cînd bilanțul realizărilor obținute 
pe durata 1 ianuarie — 1 iunie 
a.c., a constatat că planul de des
facere a mărfurilor alimentare dis
tribuite populației muncitoare a 
fost depășit cu 6,44%. In aceasta 
perioadă s-au distribuit cu 12°/o 
mai multe produse zaharoase, cu 
6% mai multă carne și cu 15% 
mai multe paste făinoase decît îu 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut.

Succesele artiștilor amatori
După o muncă de aproape trei 

luni de zile, colectivul de artiști 
amatori ai Sindicatului învățămînt 
din orașul Alba-Iulia a reușit să 
înregistreze un nou succes. Nu de 
mult, ei au prezentat în premieră 
piesa „Năpasta" a marelui scriitor 
Ion Luca Caragiale.

Prin interpretarea artistică reali
zată în bune condițiuni, spectacolul 
s-a bucurat de un succes deosebit în 
rîndul cetățenilor din Alba-Iulia.

Rezultatele muncii politice
In ultimul timp, organizația de 

bază de la Revizia de vagoane 
C.F.R. Coșlariu a acordat o mare 
atenție îmbunătățirii muncii politi- 
co-organizatorice, obținînd rezul
tate însemnate în toate domeniile 
muncii de partid.

Ca rezultat al acesteia, un mlmăr 
tot mai însemnat de muncitori, teh
nicieni și funcționari, șiiau exprimat 
dorința de a intra în rîndurile candi
daților de partid.

Toată atenția desfășurării examenelor
depună eforturi serioase în vederea 
obținerii unor rezultate frumoase. 
Măsurile luate de către conducerile 
acestor școli vor asigura condițiile 
necesare ținerii examenelor la un 
nivel corespunzător.

In aplicarea măsurilor luate de 
către conducerile școlilor, vor tre
bui antrenate toate cadrele didac
tice. Sînt însă unii profesori, ca de 
exemplu, Pop Porfiriu, Alexiu Ma
rin și Crișan Gheorghe de la Liceu! 
de băieți, Macovei Hersilia, Arie- 
șan Magdalena și alții de la Liceul 
de fete, care nu acordă toată aten
ția îndrumărilor pe care trebuie sa 
le dea elevilor cu ajutorul consul
tațiilor. 

tea de înmagazinare a bazei, iar 
în prezent munca pentru termina
rea în întregime a lucrării conti
nuă cu însuflețire. Totodată, în ve
derea asigurării unei bune recep- 
ționări a cerealelor, s-au verificat și 
pus la punct aparatele de laborator.

In acest timp s-a ridicat simțitor 
și conștiința lucrătorilor din maga
zinele filialei pentru o deservire cît 
mai civilizată a populației.

In curînd pe lîngă filiala O.C.L. 
Alimentara se va deschide un curs 
de matematică și educare profesio
nală a vînzătorilor, unde cursanții 
vor primi diferite cunoștințe lega
te de munca lor.

petrușca ion

coresp. voluntar

Sute de spectatori din orașul nostru 
au asistat la cele 3 reprezentații date 
pe scena sălii de teatru a Casei de 
cultură. Iubitorii de teatru din ora
șul nostru au apreciat mult rolul 
lui „Ion", interpretat la un nivel ri
dicat de către profesorul Ștefan Mun
teanul a lui „Dragomir", interpretat 
de profesorul Muncuș Voicu, al „An- 
căi“, interpretat cu măiestrie de 
către profesoara Ana Andreiciuc 
precum și a iui „Gheorghe", inter
pretat de profesorul Lăncrăjan Ion,.

De curînd au fost primiți în rîn
durile candidaților de partid un 
număr de 6 tovarăși printre care 
și utemiștii Cîmpeanu Dumitru» 
Radar Ernest, Popa Ion și alții» 
care prin rezultatele frumoase ce 
le-au obținut în producție au dovedit 
că sînt demni de a face parte din 
rîndurile candidaților de partid.

LAZAR IACOB 
coresp. voluntar.

Perioada examenelor va trebui 
să constituie un prilej d"f manifes
tare a voinței elevilor 'și profesori
lor de a demonstra cu putere rezul
tatele muncii consecvente depuse în 
cursul anului școlar, iâr unele la
cune în pregătirea elevilor vor pu
tea fi înlăturate. Îmbinarea unei 
juste exigențe cu îndrumarea to
vărășească a elevilor de către pro
fesori, vor face ca examenele să se 
desfășoare în lumina indicațiilor 
partidului nostru, putmilu-se ob
ține cele mai bune rezultate.

Profesori, învățători, elevi ! Pre
gătiți temeinic examenele de sfîrșit 
de an 1



Să învățam din experiența agricuffurii sovietice
Toată atenția îngrijirii semănăturilor

de V. SMIRNOVA
agronomul colhozului >Kotovski« din raionul Bender, R. S. S. Moldovenească

Pentru a asigura îngrijirea bună 
și la timp a semănăturilor, condu
cerea artelului. nostru agricol, îm
preună cu activul, au întocmit un 
plan concret de lucru care a fost 
discutat și aprobat de adunarea 
generală a colhoznicilor.

In colhozul nostru semănăturile 
se prezintă bine, iar culturile de 
toamnă și culturile prășitoare au 
răsărit frumos. Toate acestea sînt 
rezultatul- ridicării nivelului teh
nic al agriculturii. Anul acesta, 
peste 70% din totalul culturilor 
prășitoare vor fi îngrijite cu aju
torul mașinilor. Pe cîmpurile de 
floarea soarelui, porumb, cartofi și 
rădăcinoase cultivația se va face cu 
ajutorul mașinilor cel puțin de 
trei ori.

In colhoz există șapte brigăzi de 
producție, cărora li s-au repartizat 
1.300 ha. de pămînt arabil. Aduna
rea generală a colhoznicilor a a- 
probat normele de -lucru, care lâ 
majoritatea lucrărilor au fost mă
rite cu 5—10% în comparație cu 
anul trecut. In 1953, pe cîmpurile 
cu îmburuienire mijlocie, norma la 
plivitul păroaselor este de 0,25 ha., 
pe cînd anul acesta este de 0,50 ha. 
Pe cîmpurile mai puțin îmburuie- 
nite anul acesta norma este de 1 
ha., pe cînd anul trecut era de 0,50 
ha. Aceasta înseamnă că în pre
zent cîmpurile sînt cu mult mai 
curate. îngrijirea semănăturilor de
pinde de buna organizare a mun
cii, de crearea condițiilor care să 
asigure munca fără întrerupere a 
tuturor colhoznicilor.

Fiecărei echipe a brigăzii de 
producție i S-au atribuit cîte 3—4 
culturi prășitoare. Colhoznicii știu 
ce norme de lucru -au, cum li se 
vor socoti zilele-muncă pentru fie
care lucrare, ce agrotehnică trebuie 
să folosească la fiecare cultură, lu
cru care, ajută la ridicarea produc
tivității muncii. Ei respectă riguros 
programul zilei de muncă, care în
cepe la ora 7 dimineața și se ter
mină la- ora 8 seara.

A organiza bine îngrijirea cultu
rilor înseamnă a distruge la timp

i In condițiile cînd poporul nos
tru muncitor pășește din victorie în 
victorie pe drumul construirii so
cialismului, activitatea corespon
denților voluntari capătă o însem
nătate din ce în ce . mai mare.

însuflețiți de patriotism, prin 
scrisorile lor corespondenții să
tești contribuie la răspîndirea 
pe scară largă a experien
ței înaintate în agricultură pentru 
obținerea unei recolte bogate, la 
popularizarea succeselor obținute 
de gospodăriile agricole colective 
și întovărășiri, de țăranii cu gos
podării individuale, prin aplicarea 
metodelor agrotehnice înaintate. 
De curînd corespondentul sătesc 
Salcău Ionel, din gospodăria agri
colă colectivă Obreja, ne-a scris 
despre succesele obținute de colec
tiviștii din satul Obreja, care în 
urma îndrumărilor date de către a- 
gronomi, au terminat cu însămîn- 
țările tuturc-r culturilor de primă
vară însămînțînd însemnate supra
fețe de pămînt cu porumb, cartofi, 
floarea-soarelui, etc., după noua 
metodă în cuiburi așezate în pătrat.

Forța corespondenților voluntari 
de la sate constă în cunoașterea 
temeinică a vieții din satul respec
tiv prin faptul că participă zi de 

crusta care s-a format la suprafa
ța pămîntului, a nu în-tîrzia cu ră- 
ritul plantelor, afînarea pămîntu
lui', îngrășarea suplimentară, stîr- 
pirea buruienilor și vătămătorilor. 
Fiecărei brigăzi i s-a distribuit un 
plan amănunțit al tuturor acestor 
lucrări.

Pe cîmpurile de floarea soarelui 
și porumb vom face cel puțin 3—4 
cultivații între rînduri. Brigadierii 
supraveghează ca mecanizatorii să 
afîneze bine pămîntul, ca cuțitele 
cultivatoarelor să fie ascuțite și ca 
în timpul lucrului să nu fie vătă
mate plantele.

Floarea soarelui a dat acum a 
treia pereche de frunze adevărate. 
Aceste culturi au fost mai în-tîi 
boronite, ceea ce a dat rezultate 
destul de bune : în primul rînd, 
s-a afinat suprafața pămîntului, iar 
în al doilea rînd, au fost stîrpite o 
parte din buruienile răsărite. 'Tot
odată au fost efectuate cultivația 
între rînduri și răritul plantelor în 
cuiburi. Rărind plantele de floarea 
soarelui, - am lăsat în cuiburi cîte 
două plante, ceea ce înseamnă că 
avem cîte 35.000 plante la fiecare 
hectar. In cursul verii culturile de 
floarea soarelui vor fi prelucrate de 
trei ori.

In primele zile ale lunii -mai a 
început să răsară porumbul. Am 
executat mai întîi boronitul și după 
aceea răritul, căutînd cu hotărîre 
să nu întîrziem cu răritul porum
bului, căci răritul tîrziu împiedică 
dezvoltarea plantelor și micșorează 
recolta.

In prezent terminăm prima cul
tivate adîncă a porumbului, după 
care vom afîna pămîntul între rîn
duri la o adîncime de 6—8 cm. 
Toți colhoznicii s-au -angajat în în- 
trecerea pentru executarea exce
lentă a lucrărilor de îngrijire a 
culturilor.

Oamenii muncii de pe ogoare 
nu-și precupețesc eforturile pentru 
a-și îndeplini angajamentele luate 
de a obține o recoltă bogată la 
toate culturile agricole.

Corespondentul sătesc
zi, în mod activ la munca despre 
care scriu. Ei sînt luptători activi 
pentru înlăturarea piedicilor care 
frînează mersul nostru înainte, sem
nalează lipsurile și greutățile exis
tente, abateri sau încălcări ale Ho- 
tărîrilor partidului și guvernului. 
Multe cazuri au fost cînd cores
pondenții noștri sătești au semna
lat o serie de abateri ale lucrăto
rilor și gestionarilor din coopera
ție. Corespondenta Mareș Veturia, 
a semnalat ziarului abaterile ges
tionarului Pozsony Alexandru și 
vînzătorului Nyakas Iosif de la 
magazinul „Alimentara" din comu
na Teiuș, care distribuiau unele ar
ticole numai rudelor și cunoștințe
lor lor. In urma articolului apărut în 
ziar, aceștia au fost înlăturați din 
serviciu de către conducerea „O.C.L. 
„Alimentara" Alba-Iulia.

In momentul de față cînd parti
dul nostru pune ca principală sar
cină lichidarea rămînerii în urmă 
a agriculturii și îndeosebi sporirea 
producției la porumb, cartofi, sfe
clă de zahăr etc., cînd toate forțele 
sînt îndreptate spre întărirea alian
ței între clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare, mișcarea co
respondenților sătești trebuie să ia 
o amploare din ce în ce mai mare. 
Corespondenții sătești din raion

Agrotehnică înaintată 
pe cîmpurile colhoznice 

din Ucraina
Pe cîmpurile colhozurilor din re

giunea Stalino, R.S.S. Ucraineană, 
au fost folosite primăvara aceasta 
o serie de noi metode agrotehnice, 
care contribuie la ridicarea nivelu
lui agriculturii.

Datorită faptului că culturile 
prășitoare au fost însămînțate după 
metoda cuiburilor așezate în pătrat, 
aproape 90% din totalul semănă
turilor sînt prelucrate cu cultiva
toarele. Acest lucru a permis să se 
elibereze zeci de mii de țărani pen
tru a fi folosiți la alte munci.

Aproximativ 100 milioane de fire 
de răsaduri de legume au fost ră
sădite în cuburi nutritive, lucru 
care contribuie la grăbirea coace
rii legumelor. Pretutindeni sînt fo
losite tratarea semințelor de le
gume cu o soluție de sodă, ceea 
ce mărește puterea lor de încolțire, 
precum și alte metode înaintate.

Dezvoltarea legumiculturii 
în luncile rîurilor

In regiunile situate pe malurile 
rîului Oka și a afluienților lui a 
început sădirea legumelor sub ce
rul liber. întregul material de să
dit, cultivat în ghivece de turbă cu 
mraniță se răsădește numai după 
metoda pătratelor și a cuiburilor 
așezate în pătrat.

Suprafețele ocupate cu legume în 
lunca rîului Oka și a af-luienților 
lui au fost dublate în comparație 
cu anul trecut. Stațiunile de ma
șini și tractoare și stațiuni-le de 
ameliorări sînt înzestrate cu un 
mare număr de tractoare prășitoa
re, cultivatoare, instalații de ploaie 
artificială și alte mașini. Acolo 
unde pămînturile de luncă se usu
că vara, a fost organizată irigarea 
artificială. Așa, de pildă, pe rîurile 
mici din raionul Rîbnov au fost 
construite 15 b-araje, care vor per
mite irigarea a peste 1.000 ha. de 
pămînturi fertile.

In primăvara anului 1955 însă- 
mînțările de legume în lunca rîu
lui Oka se vor mări cu încă 7.000 
hectare.

(Agerpres)

trebuie să vegheze necontenit de fe
lul cum se respectă recenta Hotărîre 
a Consiliului de Miniștri al R.P.R. și 
a C.C. al P.M.R. cu privire la exe
cutarea lucrărilor de îngrijire a 
culturilor, recoltat, dezmiriștit, tre- 
erat, însămînțări și arături adînci 
de toamnă, precum și cu privire la 
realizarea planului de colectare pe 
anul 1954; să informeze ziarul 
nostru cum se desfășoară munca la 
sate în perioada actuală, să popu
larizeze țăranii muncitori fruntași 
în muncile agricole și să arate cu 
fapte vii ce metode au întrebuințat 
aceștia pentru obținerea de recolte 
bogaite. De asemeni ei au datoria 
să scrie despre neajunsurile și lip
surile în desfășurarea muncilor a- 
gricole din această perioadă.

Presa de partid apără cu fermi
tate corespondenții sătești împotri
vă oricăror persecuții din partea 
acelora care vor căuta să intimi
deze activitatea creatoare a -aces
tora.

-Să transformăm mișcarea cores
pondenților sătești într-un puternic 
sprijin al partidului și guvernului 
în lupta pentru traducerea în viață 
a Hotărîrilor plenarei din august 
1,953 a Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn.

Tribuna agitatorului

Cum desfășor munca politică 
pentru sporirea producției agricole

încă de mai mult timp organi
zația de bază din comuna Sîntim- 
bru m-a confirmat ca agitator.

Cînd secretarul organizației de 
bază mi-a arătat importanța aces
tei sarcini, mi-am dat seama că a 
fi agitator înseamnă a avea o înal
tă misiune, deci în această calitate 
trebuie să viu în contact perma
nent cu problemele cele mai ar
zătoare ale țăranilor muncitori și 
că trebuie să învăț, să studiez pen
tru a cunoaște o serie de probleme 
pe care să le împărtășesc celorlalți 
țărani muncitori.

In urma sarcinii de încredere pe 
care mi-a acordat-o organizația de 
bază, m-am hotărît să depun toa
tă străduința pentru a mă achita 
cu cinste de această sarcină.

Trebuie să mărturisesc că, deși 
m-am ocupat mult cu agricultura, 
la cursul -agrozootehnic la care am 
participat și eu, am învățat multe 
lucruri bune, pe care înainte nu le 
știam.

Urmînd sfaturile tehnicienilor eu 
nu m-am mulțumit cu ceea ce am 
învățat la curs și pentru a-mi îm
bogăți mai mult cunoștințele, am 
început să citesc broșuri, ziare, etc.

încă înainte de începerea campa
niei de primăvară, secretarul orga
nizației de bază ne-a prelucrat în- 
tr-o ședință Hotărîrea C. C. al 
P.M.R. cu privire la efectuarea ară
turilor și însămînțărilor -de primă
vară. Apoi ni s-a arătat cum tre
buie să desfășurăm munca de lă
murire în rîndul țăranilor munci
tori și am fost repartizați pe sec
toare. Mie mi s-a repartizat secto
rul nr. 1.

Pentru că muncile agricole nu 
pot aștepta, de îndată am început 
să stau de vorbă cu țăranii munci
tori din sectorul meu asupra lucră
rilor ce trebuiau făcute, explicîn- 
du-le că respectarea cu strictețe a 
epocilor fixate și aplicarea metode
lor înaintate de muncă este de 
cea mai mare însemnătate pentru 
obțin-erea unor recolte bogate.

In urma îndrumărilor date de 
mine, cei mai mulți țărani munci
tori s-au străduit să pună în prac
tică metodele înaintate de muncă, 
reușind astfel să termine la timp și 
în bune condițiuni însămînțările de 
primăvară.

Pentru ca munca de lămurire să 
dea cele mai bune rezultate și pen
tru că m-am convins că folosirea 
din plin a regulilor agrotehnice a- 
duce recolte bogate, eu am căutat 
să fiu exemplu în aplicarea meto
delor înaintate de muncă. La în
ceput mi se părea o problemă pu
țin cațn complicată metoda însă- 
mînțării în cuiburi așezate în pă
trat, dar după ce am mai dezbătut 
împreună cu tehnicienii felul de a- 
plicare a acestei metode, am chib
zuit mai bine asupra ei și m-am ho
tărît s-o pun în practică. Pentru 
ca metoda aceasta să dea rezulta
tele cele mai bune, în mod deose
bit am stat de vorbă și cu țăranul

Economisesc brațele de muncă
Membrii gospodăriei colective din 

Berghin, îndrumați de organizația 
de bază,, folosesc pe scară largă 
mecanizarea la îngrijirea culturi
lor.

Cu toate greutățile cauzate de 
timpul neprielnic, colectiviștii folo
sind cu pricepere cele 4 prășitori 
cu tracțiune animală, au reușit. ca 
în scurt timp — patru zile — să 
prășească 23 hectare de porumb 

muncitor 'Lazăr Ariton, care ar» 
pămînt vecin cu al meu, arătîndi 
însemnătatea aplicării metodei de 
însămînțare în cuiburi așezate în 
pătrat și sfătuindu-1 să aplice și el 
această metodă. îndrumarea mea 
politică l-a determinat să însămînțe- 
ze porumbul în cuiburi așezate în pă
trat și după ce am confecționat 
marcatorul, am mers împreună și 
am însămînțat fiecare cîte 0,65 ha. 
cu porumb după această metodă.

Exemplul nostru a mai fost ur
mat și de alți țărani muncitori din 
sat.

Dar, aceasta era numai începu
tul muncii mele. De aceea, lupta 
pentru sporirea producției agricole 
la hectar continuă. Se știe că nu 
este de ajuns să însămînțezi la 
timp și după metodele agrotehnice, 
ci trebuie să existe preocupare t 
aitît de mare și pentru îngrijirea 
culturilor.

Urmînd îndrumările organiza
ției de bază, eu desfășor munca de 
lămurire de la om la om, și în gru
puri, dîndu-le țăranilor muncitori 
unele sfaturi agrotehnice pentru în
treținerea culturilor.

Dîndu-mi seama că este vremea 
plivitului la grîu și a prașilei la 
sfecla de zahăr, porumb, floarea 
soarelui și altele, am îndemnat 
țăranii muncitori de a trece de în
dată la efectuarea lucrărilor.

Mulți dintre cei cu care am stat de 
vorbă, așa cum este cazul țărani
lor muncitori Fleșer Florian, Mun
tean Victor, Curta Traian, Popa 
Partenie și alții, au ieșit imediat 
la întreținerea culturilor. Pentru 
ca cele spuse de mine să fie cît 
mai convingătoare, eu am fost 
printre primii care am trecut la 
plivit și la prășit.

Munca de lămurire ce o desfă
șor pentru sporirea producției la 
hectar, eu o împletesc cu problema 
luptei pentru pace, a respectării le
gilor statului nostru — colectări, 
impozite, etc. Făcînd acest lucru, 
am reușit să lămuresc pe mal 
mulți țărani muncitori să-și achite 
cotele ce le datorau statului.

Totuși, în activitatea mea am 
avut și unele lipsuri pe care tre
buie să le lichidez. Astfel, în ulti
mul timp nu m-am preocupat sufi
cient de ridicarea nivelului meu 
politic și ideologic, nu m-am înar
mat cu problemele actuale ale si
tuației internaționale și nici n-am 
folosit gazeta de stradă ca un mij
loc de popularizare a experienței 
pozitive a unor țărani muncitori, 
precum și de combaterea diferite
lor lipsuri.

Pătruns de importanța sarcinii 
care îmi revine, sînt hotărît să de
pun toate eforturile pentru a con
tribui tot mai mult la lupta pe 
care o duce partidul și guvernul 
pentru făurirea unei vieți fericite 
tuturor oamenilor muncii din pa
tria noastră.

CURTA I. lui TRAIAN
agitator, comuna Sîntimbru 

însămînțat în cuiburi așezate în 
pătrat, dovedindu-se astfel în mod 
practic superioritatea însămînțării 
după această metodă, care asigură 
însemnate sporuri de recoltă' și 
economie de brațe de muncă.

In fruntea întrecerii la îngrijirea 
culturilor se situează echipa a 2-a 
de sub conducerea ' colectivistului 
Kir Mihail.



VIAȚA DE PARTID

Pentru buna desfășurare a convorbirilor de încheiere 
în cercurile și cursurile de partid

Convorbirile de încheiere care au 
1oc în cercurile și cursurile de 
partid în această perioadă, au ca 
scop discutarea vie și tovărășească 
a problemelor principale din ma
terialul studiat în cursul anului. Cu 
acest prilej propagandiștii și 
cursanții raportează partidului re
zultatele obținute de ei în însuși
rea creatoare a cunoștințelor de 
bază din învățătura marxist-leni- 
nistă, care stă la baza politicii par
tidului nostru.

Punînd în aplicare măsurile lua
te de Comitetul raional, organiza
țiile de bază, îndrumate de lucră
torii de partid, au trecut în mod 
organizat la ținerea convorbirilor 
de încheiere în cercuri și cursuri.

Multe cercuri și cursuri de la sate 
ca și din unele întreprinderi și in
stituții, au ținut deja primele con
vorbiri, iar altele au chiar termi
nat, obținînd rezultate însemnate. 
La cursul seral al organizației de 
■bază S.M.T. Alba, propagandistul 
-Muntean Ion a reușit să conducă 
discuțiile de încheiere pe care le-a 
ținut cu cursanții, în strînsă legă
tură cu sarcinile actuale ale parti
dului și ale organizației de bază. 
Cursanții Topîrceanu I., Făt Victor și 
alții, discutînd despre rolul S.M.T. 
și G.A.S. în transformarea socialis
tă a agriculturii, s-au referit concret 
la succesele obținute de S.M.T. 
Alba și de G.A.S. Galda din raio
nul nostru, la lipsurile și greutățile 
avute și cum au fost ele înlăturate. 
Colectivistul Hada D., în vîrstă de 
.'60 ani, luînd cuvîntul în convorbi
rea de încheiere a cursului seral 
-din gospodăria agricolă colectivă 
Țelna, a arătat cît de mult se deo
sebește viața nouă pe care o tră
iește astăzi în gospodăria colec
tivă, față de traiul chinuit care l-a 
•avut sub regimul burghezo-moșie- 
sresc cînd, muncind pe pămînturile 
chiaburilor, suferea crunta exploa
tare a acestora.

însușirea creatoare a cunoștin
țelor politice de către unii cursanțl, 
ca Florea Ion, Varro Ștefan și alții 
de la gospodăria colectivă Căpud, 
a avut ca urmare obținerea de suc- 
•cese însemnate în munca lor prac
tică. Tovarășa Fosto Maria, șefă 
de echipă, aplicînd în viață cele în
vățate, a reușit ca echipa pe care 
o conduce să fie fruntașă pe gos- 
pocjărie, iar tovarășul Tornpi loan,

In multe comune din raion, ca 
urmare a preocupărilor de zi cu zi 
din partea comitetelor executive ale 
sfaturilor populare, a organizațiilor 
de bază și a organelor de colecta
re, s-au obținut succese de seamă 
;în colectarea cărnii, lînei și a lap
telui.

In comunele Hăpria, Cricău, Sîn- 
timbru, Feneș, orașul Alba-Iulia și 
.altele, la unele produse planul la 
-colectări pe cele două trimestre ale 
anului a fost îndeplinit și chiar de- 

.pășit.
In ultimul timp' munca de co

lectare la aceste produse s-a îm
bunătățit și în comuna Mihalț, 

-ceea ce rezultă din însuși faptul că 
un număr din ce în ce mai mare 
de țărani muncitori înțeleg să se 
achite de această înaltă îndatorire 
patriotică. Față de posibilitățile 
mari pe care le are, comuna Mi
halț continuă însă să rămînă în 
urmă cu colectările. Pînă la data 
de 2 iunie, pe întreaga comună 
planul'a fost .realizat numai în 
proporție de 49% la carne și 34% 
la lapte de vacă. De asemenea mai 

în urma celor însușite la învăță- 
mîntul de partid, a depus cerere 
pentru a deveni candidat de partid.

Muncitorul ceferist Marcu Vasile de 
la cursul seral C.F.R. Coșlariu, 
vorbind despre politica justă a 
partidului în dezvoltarea continuă 
a economiei naționale și a creșterii 
nivelului de trai material și cultu
ral al oamenilor muncii, cu îndrep
tățită satisfacție a arătat că familia 
sa se bucură din plin de roadele aces
te’ politici. Cei 6 copii ai săi în
vață în diferite școli, bucurîndu-se 
de ajutorul statului democrat-popu
lar, putînd deveni constructori ac
tivi ai vieții noi.

Propagandiștii Ordean Simion, 
Bălan Ștefan, Șerdean Nicolae și 
alții, au organizat înaintea convor
birilor de încheiere vizionarea în 
colectiv a materialelor din cadrul 
expoziției documentare de pe lîngă 
cabinetul de partid, iar prin expli
cațiile date, au ajutat pe cursanți 
să fixeze cu mai multă ușurință 
cunoștințele dobîndite și Să aibă o 
privire de ansamblu asupra mate
rialului studiat.

Rezultatele bune obținute de u- 
nele organizații de bază din raion, 
privind activitatea cercurilor și 
cursurilor, se datoresc faptului că 
birourile organizațiilor de bază 
s-au ocupat îndeaproape de îndru
marea propagandiștilor și cursan- 
ților, au căutat să asigure condiții 
corespunzătoare activității cercuri
lor și cursurilor. La aceasta a con
tribuit și participarea efectivă în 
munca de propagandă a unor lu
crători de partid și conducători din 
aparatul de stat, ca de exemplu, to
varășul Muntean Aurel, Georgescu 
Vasile, Petreanu Teofil și alții.

Trebuie arătat însă că nu peste 
tot sînt aceleași rezultate. Sînt în
că birouri ale organizațiilor de 
bază, ca cele de la întreprinderea 
. Ardealul", Procuratură, U.R.C.A.D. 
Alba, cartier Zlatna, Galda de Jos 
și altele, care nu au înțeles pe de
plin că în această perioadă trebuie 
asigurate toate condițiile pentru ca 
atît propagandiștii cît și cursanții 
să se poată pregăti serios în vede
rea convorbirilor de încheiere, li
nele organizații de bază, cum sînt 
cele de la Sfatul popular al orașu
lui, întreprinderea 1.1. V. P. A. și 
altele, nu au îndrumat pro
pagandiștii . de la învățămîn-

Să organizăm
sînt unii producători care nici în 
prezent nu și-au predat în între
gime cotele de. produse vegetale 
rămase de anul trecut. Grav este 
faptul că unii chiaburi, ca David 
Alexandru, Cerghedean Maria, Gli- 
gor loan, Potopea Maria și alții 
sînt crezuți pe „cuvînt" și în felul 
acesta tolerați să nu-și achite obli
gațiile pe care le au față de stat,

Cauzele acestei serioase rămîneri 
în urmă pot fi găsite în slaba or
ganizare a muncii, în modul su
perficial în care organizația de 
bază și comitetul executiv al sfa
tului popular comunal înțeleg să 
se ocupe de această importantă 
sarcină.

Una dintre cele mai serioase lip
suri manifestate în organizarea 
muncii de colectări este dovedită 
de faptul că, deși în comună există 
forțe capabile să intensifice munca 
de lămurire în rîndul țăranilor 
muncitori, determinîndu-i să înțe
leagă importanța predării cotelor, 

tul politic U. T. M. pentru a 
participa la pregătire la cabinetul 
de partid. Aceasta este o lipsă și a 
biroului raional U.T.M. și în pri
mul rînd a tovarășului Nadiu Ion, 
care a neglijat această problemă, 
deși.i s-a atras atenția în mai mul
te rînduri asupra acestei lipse.

Lipsurile unor organizații de 
bază privind pregătirea și desfășu
rarea convorbirilor de încheiere, 
precum și a celor ce s-au manifes
tat în cursul anului, se datoresc și 
faptului că nu toți lucrătorii 
de partid, s-au preocupat în 
suficientă măsură de a în
druma îndeaproape organizațiile 
de bază în problema învățămîntu- 
lui de partid, considerînd în mod 
greșit că aceasta ar fi o sarcină ce 
i-ar reveni numai secției de propa
gandă și agitație a Comitetului ra
ional de partid.

Perioada ținerii convorbirilor de 
încheiere în cercurile și cursurile 
de partid, va face posibilă lichida
rea lipsurilor manifestate în tim
pul anului școlar.

Convorbirile de încheiere temei
nic pregătite vor da posibilitatea 
ca membrii și candidații de partid 
să dezbată în mod viu aspecte ale 
aplicării cunoștințelor teoretice la 
munca practică de pe locul de pro
ducție, în lumina realizărilor și lip
surilor existente.

In cadrul convorbirilor de înche
iere cursanții vor avea prilejul să 
lămurească mai profund sarcinile 
izvorîte din Hotărîrile plenarei lăr
gite din august 1953 și ale plena
rei din aprilie 1954 a C.C. al 
P.M.R., precum și unele probleme 
principale din programul de studiu,

Munca personală a propagandiș
tilor și cursanților pentru recapitu
larea materialului, pentru citirea 
ziarelor, vizionarea filmelor șl 
spectacolelor, folosirea materialului 
literar și documentar, va face din 
convorbirile de încheiere prilej pu
ternic pentru creșterea simțului de 
răspundere al tovarășilor față de 
ridicarea nivelului lor politic și 
ideologic. Se va dezvolta în 
cursanți hotărîrea de a munci mai 
bine, de a fi în fruntea tuturor ac
țiunilor și de a lupta cu mai multă 
însuflețire pentru construirea so
cialismului și apărarea păcii.

STAICU PETRU
șeful secției de propagandă șl agitație 
a Comitetului raional P. M. R. Alba

mai temeinic munca de colectări
ele nu sînt folosite. Deputății sfa
tului popular participă 'în mică 
măsură la impulsionarea colectă
rilor. Comitetul executiv al sfatului 
popular comunal s-a preocupat in
suficient de întărirea muncii aces
tora, de creșterea spiritului de răs
pundere. Unii deputați, ca Laslo 
Virgil, Silveșan Florica, Hațegan 
Floare și alții, sînt rupți de acti
vitatea practică, nu participă la 
sesiunile sfatului popular și nu-și 
îndeplinesc sarcinile ce li se încre
dințează. Complet lipsită de activi
tate este și comisiunea permanentă 
agricolă și de colectări.

Comitetul executiv a neglijat 
apoi într-un mod nepermis munca 
cu femeile. Din această cauză în 
comuna Mihalț 'activitatea femei
lor este încă necorespunzătoare.

Cu multă ușurință privește și 
organizația de bază din comună 
această importantă sarcină. Deși 
dispune de un larg activ de par

Prin întrecere spre noi succese
Hotărît sa contribuie, cu toate 

forțele la îndeplinirea sarcinilor 
reieșite din plenara lărgită a C.C. 
al P.M.R. din august 1953, și în 
dorința fierbinte de a întîmpina cu 
noi succese în muncă cea de a 
X-a aniversare a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist de 
către glorioasa Armată Sovietică, 
colectivul de muncitori, tehnicieni, 
ingineri și funcționari de la gospo
dăria de stat din Galda de Jos și-a 
luat zilele acestea noi angaja
mente în cadrul întrecerii socialiste.

Printre altele, ei și-au propus ca 
prin aplicarea celor mai înaintate 

.metode de muncă să depășească 
planul de producție la cultura mare 
cu 3%, la vie cu 2%, iar produc
ția în pepiniera de pomi cu 4% ; să 
depășească planul de producție în 
sectorul zootehnic cu 15% și prin 
aplicarea metodei mulsului repetat, 
a masajului și a gimnasticii func
ționale la vaci, să obțină o depă

Trebuie intensificate lucrările de îngrijire 
a culturilor

Dornici de a obține o producție 
sporită la hectar, colectiviștii din 
Obreja acordă o atenție deosebită 
îngrijirii culturilor. Ei au plivit 
■pînă acum culturile de păioase și 
au prășit cartofii, floarea-soare- 
lui, sfecla și porumbul în întregime.

Rezultate bune în îngrijirea cul
turilor au obținut și țăranii mun
citori din comuna Ciugud, unde 
prășitul cartofilor a fost executat 
în procentaj de 95%, iar la porumb 
90%.

In raionul nostru mai sînt însă 
unele comune și sate, unde din 
lipsă de preocupare a comitetelor 
executive ale sfaturilor populare și

Cărți noi pentru țărănimea 
apărute în Editura

M. Gorchi „Despre belșug și lipsuri"
In numărul 16 al Colecției Lec

tura, a apărut o schiță deosebit de 
frumoasă din opera lui Maxim 
Gorchi, intitulată „Despre belșug 
și lipsuri".

Tema schiței o constituie „bel
șugul" vieții obidite a pălmașilor 
de ieri, în contrast cu „lipsurile" 
din viața plină de bucurii, de în
destulare, a colhoznicilor de azi. 
Povestind două scurte întîmplări, 

tid și fără de partid, acestea nu 
sînt folosite.

O cauză care a determinat în 
mare măsură rămînerea în urmă 
la colectarea laptelui de vacă este 
și modul birocratic în care organele 
raionale de colectare au înțeles să 
lichideze lipsurile manifestate în 
munca centrului de colectare din 
comună. Deși în nenumărate rîn
duri au fost aduse la cunoștința 
conducerii I.S.P.L.-ului abaterile 
grave ale responsabilului Usca Nî- 
colae, care, căzînd sub influența 
chiaburoaicei Silveșan Ana, a în
cercat să înșele în mai multe rîn
duri țăranii muncitori, a folosit me
tode de bruscare față de aceștia, 
nu au fost luate măsuri decît în 
ultimul timp. Tovarășul Dad Tra
ian, responsabilul I.S.P.L.-ului, a 
tărăgănat de pe o zi pe alta schim
barea acestui element necinstit, 
pe motiv că „chipurile" n-ar avea 
om așa capabil, că nu este în mă
sură să-l schimbe și, culmea, „că 
el nu-i găsește nici o vină", deși 

șire a planului de producție la lap
te cu 6000 litri; să reducă cheltu
ielile de producție în sectorul zoo
tehnic cu 5% ; să realizeze o eco
nomie la motorină de 10%, iar la 
piese de schimb și diferite materia
le, economii în valoare de peste 
5.000 lei.

In scopul asigurării îndeplinirii 
acestor angajamente, conducerea 
gospodăriei de stat, cu ajutorul 
prețios al organizației de bază, al 
organizației U.T.M. și al comitetu
lui de întreprindere, va lua o se
rie de măsuri tehnico-organizatori- 
ce, ca : folosirea la maximum a ca
pacității tractoarelor și atelajelor, 
mecanizarea lucrărilor de întreți
nere cu 20% mai mult față de 
plan ; organizarea conveeruluf ver
de și al pășunatului rațional, pe 
parcele, precum și întreținerea în 
cele mai bune condițiuni a efecti
vului de animale.

a organizațiilor de bază, lucrările 
de îngrijire a culturilor se desfă
șoară cu mare încetineală.

Așa, de pildă, în comuna Stremț, 
pînă la 10 iunie s-au prășit numai 
427 hectare semănate cu porumb, 
floarea-soarelui, cartofi și sfeclă, 
ceea ce reprezintă un procent foar
te scăzut față de suprafața totală 
a acestor culturi.

Pentru asigurarea unei recolte 
bogate, comitetul executiv al sfatu
lui popular și organizația de bază 
din comună, sînt datoare să ia de- 
îndată măsuri politice și organiza
torice eficace pentru lichidarea ră- 
mînerii în urmă a lucrărilor de 
întreținere a culturilor.

muncitoare
„Cartea Rusă*

Gorchi ilustrează cu deosebită mă- 
estrie această temă.

M. Stelmah „Marea familie"
Acest roman — cronică, a cărui 

acțiune se desfășoară dealungul u- 
nei întregi epoci istorice, —perioa
da dintre instaurarea Puterii So
vietice și pînă la victoria poporu
lui sovietic în Marele Război pen
tru Apărarea Patriei, —' este în
chinat oamenilor sovietici din sa
tele ucrainiene, luptei lor pentru 
crearea vieții noi, fericite de azi.

i-au fost prezentate dovezi despre 
faptele lui.

Existența acestor lipsuri — de 
altfel cauza rămînerii în urmă cu 
colectările a comunei Mihalț — 
dovedește cu prisosință că atît co
mitetul executiv al sfatului popular 
(președinte tovarășul Moldovan 
Gh.) cît și organizația de bază 
s-au ocupat în mod insuficient de 
sprijinirea muncii de colectări. A 
trimite cu colectorii îngrijitorul 
sfatului popular — cum se proce
dează în prezent în Mihalț — nu 
înseamnă nici de cum un .ajutor. 
Trebuie să fie odată clar, că de 
îndeplinirea planului de colectări 
răspund deopotrivă atît colectorii 
cît și comitetul executiv,

Ne-au mai rămas puține zile 
pînă la încheierea primului semes
tru din acest an. Planul la colec
tări trebuie însă realizat. Pentru 
aceasta este necesar ca comitetul 
executiv al sfatului popular comu
nal, ajutat mai temeinic de orga
nizația de bază, să ia toate măsu
rile necesare asigurării bunei des
fășurări a muncii de colectări.



Ambasadorul R.P.R. în U.R.S.S. 
a prezentat scrisorile de 

acreditare
MOSCOVA (Agerpres). — TAS8 

■transmite :
La 8 iunie, K. E. Voroșilov, pre

ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a primit La 
Kremlin pe Ion Rab, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Romîne în 
U.R.S.S., care i-a înmînat scriso
rile de acreditare.

Ambasadorul a fost însoțit de 
Șt. Ducu, consilierul ambasadei, 
N. Zlatev și I. Medveț, primii se
cretari ai ambasadei, G. Andrei, 
al doilea secretar al ambasadei,
T. Ivan, al treilea secretar al am
basadei, L. Rusu, al treilea secre
tar al ambasadei, Z. Dudaș, ata
șat al ambasadei, și de generalul- 
maior A. Paraschiv, atașat militar, 
care au fost prezentați de ambasa
dor lui K-E. Voroșilov.

La înmînarea scrisorilor de a- 
creditare au asistat V.A. Zorin, loc
țiitor al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., N.M. Pegov, se
cretar al Prezidiului Sovietului Su- 
prem al U.R.S.S., M.V. Zimianin, 
șeful secției a 4-a pentru Europa 
din Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., și D.A. Jukov, șeful 
protocolului din Ministerul Aface
rilor Externe al U.R.S.S.

K. E. Voroșilov și ambasadorul 
I. Rab au rostit scurte cuvîntări.

In cuvîntarea sa, ambasadorul I. 
Rab a exprimat guvernului
U. R.S.S. și poporului sovietic re
cunoștința poporului romîn care, 
în cei zece ani de la eliberarea 
Romîniei de către viteaza Armată 
Sovietică, a obținut, datorită aju
torului frățesc și multilateral al 
Uniunii Sovietice, succese consi
derabile în construirea socialismu
lui în Republica Populară Romînă.

Ambasadorul a subliniat că rela
țiile de sinceră și trainică prietenie 
dintre cele două țări, care s-au sta
tornicit pe baza principiului egali
tății depline în drepturi între po
poare exprimate în tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală, se dezvoltă și se întăresc 
necontenit. Subliniind că poporul 

romîn urmărește cu atenție reali
zările Uniunii Sovietice și întîm- 
pină cu bucurie fiecare nou suc
ces al poporului sovietic în con
struirea comunismului și apărarea

In fiecare zi, la Geneva sosesc 
cu trenul și cu autobuse oameni 
din diferite orașe ale Franței.

Nimeni nu ține o socoteală exac
tă a delegațiilor sosite la Geneva. 
Sosirea lor în masă la Geneva are, 
într-o oarecare măsură, un carac
ter spontan. Dar un singur lucru 
este clar — ele vin cu sutele, re
prezintă diferite organizații și cu
rente politice și sînt animate de o 
dorință unică : de a obține pacea 
în Indochina, de a împiedica pla
nurile acelora care caută să extin
dă războiul în Asia. Un delegat al 
departamentului Aude a comuni
cat recent că în momentul în care 
el a sosit cu însoțitorii săi la vila 
unde își are sediul delegația fran
ceză, a reușit să afle că aici au 
îost în ajun 70 de delegații, iar în 
ziua respectivă delegația lor a fost 
a 35-a la număr.
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păcii, ambasadorul a declarat că 
poporul romîn, împreună cu popoa
rele iubitoare de pace din întreaga 
lume, sprijină cu hotărîre politica 
externă consecventă a statului so
vietic pentru întărirea păcii și co
laborării internaționale.

In încheiere, ambasadorul a asi
gurat că va depune toate eforturile 
pentru întărirea și adîncirea conti
nuă a relațiilor frățești dintre po
poarele Republicii Populare Romîne 
și Uniunii Sovietice.

In cuvîntarea de răspuns, K- E. 
Voroșilov a declarat că relațiile de 
prietenie care s-au statornicit între 
cele două țări își trag rădăcinile 
dintr-un trecut îndepărtat. Acum 
77 ani poporul romîn, cu sprijinul 
activ al poporului rus, a obȚînut 
independența Romîniei iar acum 10 
ani, victoria istorică a Uniunii So
vietice în marele război de elibe
rare împotriva cotropitorilor fas
ciști a ajutat poporului romîn să 
răstoarne puterea moșierilor și ca
pitaliștilor și să pășească pe calea 
construirii victorioase a societății 
socialiste.

După ce a subliniat că poporul 
romîn, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, a obținut în- 
tr-o perioadă istorică scurtă suc
cese considerabile în dezvoltarea 
economiei și culturii socialiste, în 
ridicarea bunăstării sale materiale, 
K. E. Voroșilov a arătat că oame
nii muncii din Republica Populară 
Romînă știu bine că și de acum 
înainte le este asigurat ajutorul 
frățesc al Uniunii Sovietice în con
struirea socialismului, în lupta co
mună pentru întărirea păcii și se
curității colective în Europa. K. E. 
Voroșilov a asigurat pe ambasado
rul R.P.R. că întreaga lui activi
tate îndreptată spre întărirea și 
dezvoltarea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare între cele 
două țări se va bucura 'de toată 
înțelegerea și sprijinul multilate
ral al guvernului sovietic.

In încheiere, K. E. Voroșilov a 
urat ambasadorului R.P.R. suc
cese în îndeplinirea înaltei sale mi
siuni.

După înmînarea scrisorilor de 
acreditare și cuvîntările rostite, 
K.E. Voroșilov a avut o convor
bire cu I. Rab. La convorbire a 
luat parte V.A. Zorin.

Glasul poporului francez
de I. Jukov și I. Plîșevski
Fiecare delegație aduce scrisori 

emoționante pe care figurează sute, 
iar uneori mii de semnături. In cele 
mai multe cazuri ele sînt adresate 
delegației franceze, căreia poporul 
Franței îi cere să apere interesele 
naționale ale țării, să pună ca
păt războiului, să obțină o regle
mentare pașnică a războiului din 
Indochina. Mii de scrisori sînt tri
mise prin poștă pe adresa delega
ției franceze.

Printre cei care au cerut lui Bi- 
dault încetarea războiului din In
dochina figurează : 53 de colabora
tori științifici de la Institutul de 
cercetări în domeniul radiului, din 
Paris, și 75 de- profesori de la li
ceul Jacques Decour, 200 de lucră
tori de la spitalul La Salpetriere 
și 1.000 de femei din Versailles, 
congresul veteranilor de război din 
departamentul Ariege și 707 locui

Piața „1 Mai” Nr. 14. Telefon Nr.

Congresul Partidului Comunist Francez 
și-a încheiat lucrările

PARIS (Agerpres).
In ședințele din dimineața și 

după amiaza zilei de 7 iunie ale 
Congresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Francez au rostit cu
vîntări de salut reprezentanții 
partidelor comuniste și muncito
rești frățești dintr-o serie de țări: 
H. Gortzak, din partea Partidului

Salutul C. C. al P. M. P.
Aducînd celui de al XIII-lea 

Congres al Partidului Comunist 
Francez salutul Partidului Munci
toresc Romîn, tov. Mihail Dalea, 
secretar al C.C. al P.M.R., a spu3 
urtnătoarele:

Dragi tovarăși,
Din însărcinarea Comitetului 

Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn aducem un fierbinte salut 
frățesc celui de al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Francez.

Salutăm Partidul Comunist Fran
cez, cel mai mare partid al Fran
ței, continuatorul celor mai nobile 
tradiții revoluționare ale poporului 
francez, partidul care ridică tot 
mai sus steagul luptei pentru inde
pendența națională a Franței, pen
tru pace și democrație.

Poporul romîn și Partidul Mun
citoresc Romîn își manifestă soli
daritatea cu poporul francez și 
Partidul Comunist Francez, apără
torul neînfricat al independenței 
naționale și luptător consecvent 
pentru restabilirea păcii în Indo
china, împotriva cercurilor imperia, 
liste agresive care caută să reînvie 
militarismul german, dușman al

Conferința de la Geneva
GENEVA (Agerpres).
Marți a avut loc o ședință ple

nară în legătură cu cel de al doi
lea punct al ordinei de zi: resta
bilirea păcii în Indochina.

La această ședință au luat cu
vîntul delegații Franței, Cam- 
bodgiei, Republicii Democrate Viet
nam, Uniunii Sovietice, Angliei, 
S.U.A. și delegatul baodaist.

Primul a luat cuvîntul ministrul 
afacerilor externe al Franței, Bi- 
dault, care a expus o serie de 
puncte de vedere, care au format 
obiectul propunerilor sale ante
rioare.

Șeful delegației Republicii De
mocrate Vietnam, Fam Van Dong, 
a făcut în cuvîntarea sa o serie de 
propuneri.

In ampla cuvîntare pe care a 
rostit-o apoi ministrul afacerilor ex

tori din cartierul central al subur
biei pariziene Joinville-Le-Pon.

Propaganda reacționară nu a 
reușit și r.u va reuși să semene 
vrajbă între poporul Franței și po
porul Indochinei. „Cred că vietna
mezii sînt frații noștri", a spus 
catolicul Praux, delegat al munici
palității Vonissier care .aparține a- 
celuiași partid ca Eidault, dună o 
convorbire avută cu reprezentanții 
delegației Republicii Democrate 
Vietnam la Geneva.

Toți francezii cinstiți cer cu tă
rie încetarea cît mai grabnică a 
războiului și reglementarea paș
nică a problemei îndoctrineze, în 
conformitate cu principiile libertă
ții și independenței naționale a 
popoarelor. Glasul lor răsună tot 
mai puternic la Geneva.

(Agerpres)
(Text prescurtat după „Pravda")
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Comunist Olandez; Petr Gheor- 
ghiev, din partea Partidului Co
munist Bulgar; Herta Kuussinea, 
din partea Partidului Comunist 
Finlandez ; Tewfik Tubi, din partea 
Partidului Comunist din Israel. 
Apoi a luat cuvîntul Mihail Dalea, 
din partea Partidului Muncitoresc 
Romîn.

păcii și libertății popoarelor în Eu
ropa.

Poporul romîn, care își constru
iește în mod pașnic viața sa nouă, 
liberă, nutrește față de poporul 
francez sentimente de caldă prie
tenie și consideră posibilă lărgi
rea schimburilor culturale și eco
nomice între cele două popoare.

Poporul nostru este ferm convins 
că popoarele europene pot asigura 
o pace durabilă în Europa, contri
buind astfel la asigurarea păcii în 
întreaga lume, Ia zădărnicirea unel
tirilor imperialiste, care primej- 
duiesc pacea, independența popoa
relor și civilizația umană.

Urăm Partidului Comunist Fran
cez succes deplin în lupta pentru 
întărirea continuă a rîndurilor sale, 
pentru întărirea unității de acțiu
ne a clasei muncitoare, pentru u- 
nirea tuturor forțelor patriotice și 
democratice din Franța în apărarea 
suveranității naționale a Franței, 
pentru pace și democrație.

Trăiască eroicul Partid Comu
nist Francez !

Trăiască prietenia între poporul 
romîn și poporul francez 1 

terne al Uniunii Sovietice, Viaces- 
lav Mihailovici Molotov, el a ex
pus printre altele punctul de ve
dere al delegației sovietice în pro
blema sarcinilor comisiei neutre șl 
a comisiilor mixte.

In continuarea ședinței a luat 
cuvîntul ministrul de externă al 
Angliei, Eden, care, între altele, a 
propus ca comisia neutră de su
praveghere a aplicării armistițiului 
să fie formată din cele 5 puteri a- 
siatice care au participat la con
ferința de la Colombo.

Bedell Smith în cuvîntarea lui 
n-a făcut altceva decît să repete 
afirmația că în Laos și Cambodge 
ar exista o situație distinctă de cea 
din Vietnam și s-a pronunțat din 
nou împotriva formării unei comi
sii neutre de armistițiu.

Să creăm toate condițiile 
pentru obținerea unei recolte îmbelșugate

(Urmare din pag. I-a)

aceasta să se facă îngrășarea solu- 
iuîui cu gunoi de grajd sau cu în
grășăminte minerale. Pentru asi
gurarea unei recolte îmbelșugate 
în anul viitor, însămînțările de 
toamnă trebuiesc făcute cu semin
țe de bună calitate, condiționate și 
tratate.

In unitățile . îortab'ste din agri
cultură, organizațiile de bază tre
buie să sprijine organizarea între
cerii ’ socialiste pe unități, brigăzi, 
echipe și oameni, membrii de par
tid și utemiștii, avîn.d datoria de a 
fi în fruntea întrecerii. Organiza
țiile de bază din comune și sate 
vor acorda o atenție deosebită în
trecerii patriotice, popularized re
zultatele obținute și fruntașii între
cerii în producția agricolă.

Pentru asigurarea succesului de
plin în executarea muncilor agri- 

ep. Poligr. Alba-Iulia. — Nr. C.

Ctnd... ?
... va reuși oficiul P.T.T.R. din» 

comuna Teiuș, (diriginte tovară
șul Ailoae Petre,) să pună capăt 
lipsei de grijă față de abonamen
tele oamenilor muncii la ziare» 
cărți și broșuri ?

De Ce tovarășul Dimitriu Nico- 
lae, responsabilul secției de difu
zare a presei din Alba-Iulia nu face 
un control mai riguros asupra felului 
cum se desfășoară difuzarea presei; 
la oficiul P.T.T.R. Teiuș ?

... gestionara Londroman Laura; 
de la magazinul nr. 2 al coopera
tivei „Plugarul" din comuna Mi
halț și Ordean Cornel președinte» 
nu vor mai folosi în scopuri per
sonale bicicletele primite spre vîn- 
zare în cadrul comerțului de în- 
tîmpinare ?

... se va gîndi Sfatul popular al 
orașului Alba-Iulia, respectiv to
varășul Fizeșan Iosif, să ia măsuri 
pentru ca gunoaiele din unele- 
străzi ale orașului nostru să nu 
rua: stea depozitate zile întregi ?

„Avîntul** — Sebeș, 
„Flamura Roșie** — Alba - lulia

Amatorii de fotbal din orașul 
nostru au asistat în dupăamiaza 
zilei de 9 iunie la partida dintre- 
„Avîntul" — Sebeș și „Flamura 
Roșie" — Alba-Iulia, disputată îrt 
cadrul Cupei R.P.R. De la început 
ambele echipe au desfășurat un 
joc slab fără rapiditate, fapt care 
a dus ca prima repriză să se ter
mine fără rezultat. La reluarea jo
cului după pauză, gazdele au în
cercat cîteva atacuri, reușind ca în 
minutul 75, să înscrie primul punct 
prin Străjan. Cu această ocazie- 
jocul a luat un alt caracter, mar 
ales din partea oaspeților, Rășinaru 
a tras de la aproximativ 13 m.,„ 
obținînd egalarea.

Repriza a doua s-a încheiat cu 
rezultatul de 1—1. Conform regu
lamentului, jocul a continuat încă 
30 de minute. In cea de a 3-a re
priză „Flamura Roșie" a încercat 
cîteva atacuri, trăgînd neprecis la 
poartă. In urma unei învălmășeli- 
produse de apărarea oaspeților, 
Rășinaru de la „Avîntul" înscrie un 
gol în propria poartă. In general 
jocul a fost de factură slabă, sub 
nivelul așteptat. Arbitrul Magda* 
a condus în general slab și cu 
multe greșeli. S-au evidențiat de la 
„Avîntul" Lucaci și Hăprianu iar 
de la „Flamura Roșie" Străjan I., 
Popa Alexandru și Cimpoeș Emil.

C. DUMITRESCU coresp. voi.

cole, organizațiile de bază de la 
sate vor trebui să-și însușească te
meinic prevederile Hotărîrii guver
nului și partidului, stabilind sar
cini concrete pentru fiecare comu
nist, folosind în munca politică de' 
masă pentru lămurirea țăranilor 
muncitori pe toți agitatorii, mem
bri și nemembri de partid, depu
tății sfaturilor populare comunale, , 
utemiști, delegatele de femei, frun
tași ai recoltelor bogate și intelectu- ■ 
alii satelor.

Oameni ai muncii din agricul
tură ! Folosiți fiecare clipă a tim
pului prielnic pentru îngrijirea cul
turilor !

Pregătiți din timp toate condițiu- 
nile pentru cîștigarea bătăliei 
strîngerii unei recolte bogate și 
fără pierderi, pentru asigurarea > 
pîinii întregului popor muncitor, 
pentru întărirea scumpei noastre- 
patrii 1
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