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Nici o clipă pierdută 
în lupta pentru recolte bogate!
Ne-au mai rămas puține zile 

pînă cînd vom intra într-una din 
cele mai importante campanii ale 
anului: campania de recoltare, 
dezmiriștit, treeriș și colectare. De 
buna reușită a acestei campanii se 
leagă strîns continua îmbunătățire 
a nivelului de trai al celor ce mun
cesc, continua înflorire a patriei 

noastre. Mărețele sarcini ce 
ni se pun în această perioadă în 
față trebuiesc îndeplinite întocmai, 
astfel ca nici un bob de grîu să nu 
se piardă.

In multe comune din raion co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare au privit cu simț de răs
pundere problema pregătirilor pen
tru recoltat și, neîndoielnic, că ele 
au obținut și rezultate. In comuna 
Galda de Jos, de pildă, comitetul 
executiv al sfatului popular comu
nal, cu ajutorul organizației de 
bază și âl deputaților, a mobilizat 
țăranii muncitori spre a-și pregă
ti atelajele și materialele necesare 
la arii. De asemenea, pentru a asi
gura reparatul batozelor și trac
toarelor în termen, comitetul exe
cutiv a controlat zilnic modul cum 
se desfășoară munca de reparare, 
luînd măsuri corespunzătoare acolo 
unde a constatat că ritmul este 
nesatisfăcător.

Sînt însă, în raionul nostru u- 
nele comitete executive ale sfatu
rilor populare care privesc încă cu 
destulă ușurință problema termină
rii reparațiilor la timp. In felul a- 
cesta procedează comitetul execu
tiv al sfatului popular din comuna 
Stremț care, neținînd cont că la 
data de 20 iunie — conform Ho- 
tărîrii guvernului și partidului — 
trebuiau terminate reparațiile, a to
lerat pe unii chiaburi, ca Pușcaș 
Dumitru și alții, să amîne de pe o 
zi pe alta reparatul batozelor. In 
această comună, pe lîngă că mai 
sînt încă 3 batoze de reparat, nici 
plugurile, materialele necesare la 
arii și mijloacele de transport nu 
au fost temeinic pregătite. De ase- 
menea în comuna Teiuș comitetul 
executiv se poartă cu „mănuși” cu 
unii proprietari de batoze, ca Pop 
Simion, care nici pînă la 25 iu
nie nu și-a reparat batoza. Situa
ții asemănătoare mai sînt încă și 
în alte comune din raion și tre
buiesc luate toate măsurile pentru 
a lichida lipsurile în timpul cel 
mai scurt.

Nesatisfăcător se desfășoară 
munca de reparații și la S.M.T. 
Alba, unde atît la batoze cît și la 
tractoare, pluguri și secerători-le- 
gători reparațiile n-au fost încă 
terminate.

Strînsul recoltei nu așteaptă 
deci, se cere comitetelor executive 
ale sfaturilor populare, organiza
țiilor de bază și fiecărui om al 
muncii din agricultură să se pre
gătească din timp de marea bătă
lie a recoltărilor; să depună toate 
forțele și priceperea spre a asigu
ra succesul deplin al luptei pentru 
asigurarea pîinii poporului munci

tor. Fiecare batoză, tractor, motor 
sau alte mașini și unelte trebuiesc 
verificate cu toată atenția de către 
comisia raională de recepțidnare, 
evitîndu-se astfel defectările aces
tora în timpul campaniei. Comite
telor executive ale sfaturilor popu
lare comunale le revine sarcina de 
mare răspundere de a amenaja 
în cele mai bune condiții ariile, lu
înd măsuri de înzestrare a acestora 
cu pompe, găleți, tîrnăcoape, bu
toaie cu apă, nisip și alte materiale 
necesare pentru prevenirea incen
diilor.

Concomitent cu pregătirea pen
tru recoltare, o deosebită atenție 
trebuie acordată în această perioa
dă întreținerii culturilor. Țăranii 
muncijtori trebuiesc îndrumați în
deaproape de comitetele executive 
și organizațiile de bază să efec
tueze lucrările de întreținere con
form regulilor agrotehnice, să 
combată cu toată hotărîrea meto
dele înapoiate, ca mușuroitul, ră- 
rițatul la porumb etc. In problema 
întreținerii culturilor există încă 
lipsuri mari. In multe comune, ca 
Berghin, Pețelca, Mihalț și altele, 
mai sînt încă suprafețe mari de 
porumb la care nici prașila l-a 
nu s-a făcut. De asemenea în zo
nele legumicole de la Oarda de 
Jos și Micești lucrările sînt răma
se mult în urmă.

In bătălia pentru succesul cam
paniei de vară, munca politică are 
un rol hotărîtor. Organizațiile de 
bază au datoria de a îmbunătăți 
munca politică în rîndul oameni
lor muncii din agricultură, folosind 
larg în acest scop agitatorii, acti
vele fără de partid, gazetele de 
perete și alte mijloace ale muncii de 
agitație. Trebuie atrași în desfășu
rarea muncii de lămurire tineri, 
femei, fruntași ai recoltelor boga
te, care să mobilizeze țăranii mun
citori de a începe strînsul recol
tei în pîrgă, atunci cînd indică 
tehnicienii, de a face imediat dez- 
miriștitul printre clăi și a-și trans
porta grîul imediat la arie. De ase
menea, trebuie arătat țăranilor 
muncitori importanța predării co- 
teloj către stat, astfel ca pentru 
fiecare producător predarea cotelor 
să devină o înaltă datorie patriotică.

Comitetele executive au datoria 
de a întări neîncetat legătura cu 
masele largi de oameni ai muncii, 
mobilizîndu-le spre a-și întări con
tinuu vigilența revoluționară și a 
demasca orice încercare de sabotaj 
din partea elementelor chiaburești 
și a codițelor lor, de a folosi cu 
pricepere ajutorul deputaților, do- 
vedindu-și astfel capacitatea de or
ganizare, hotărîrea lor de .a lupta 
pentru o recoltă bogată.

Să mobilizăm toate forțele în 
lupta pentru o recoltă bogată, 
contribuind astfel la îmbunătățirea 
continuă a nivelului de trai al 
celor ce muncesc, la traducerea în 
viață a planului de măsuri econo
mice elaborate de plenara lărgită 
a C.C. al P.M.R. din august 1953 1

Să întîmpinăm măreața zi de 25 Jîugust 
cu noi succese în tupta pentru îndeptinirea ptanutui 

ta io fi indicii!
Scrisoarea colectivă a unor în

treprinderi din orașul București, în 
care își iau angajamente noi în 
cinstea zilei de 23 August — mă
reața sărbătoare a eliberării patri
ei noastre de sub jugul fascist de 
către glorioasa Armată Sovietică 
— a fost primită de către muncito
rii, tehnicienii, inginerii și funcțlo. 
narii din întreprinderile raionului 
nostru cu o bucurie deosebită. In 
cadrul consfătuirilor de producție 
și pe baza analizei profunde a po

întreprinderea Zlatna
Pînă la 23 August vom înde

plini și depăși cu 4% planul de 
producție pe lunile iulie și august.

Vom reduce pe lunile iulie și au
gust cu 1% prețul de cost al pro
duselor, luptînd totodată ca pro
ductivitatea muncii pe cap de mun
citor să crească cu 1%.

Vom intensifica sprijinirea gos
podăriei colective pe care o pa
tronăm.

In scopul realizării angajamente
lor luate vom folosi din plin re
zervele interne, vom desfășura și 
mai larg lupta pentru generaliza
rea experienței înaintate și vom a. 
plica 6 teme de inovații din 9 cîte 
sînt prevăzute în planul pe 1954.

Moara „Nicolae Bălcescu11
Pînă la 28 august vom reali

za planul de producție valoric și pe 
sortimente din lunile iunie, iulie 
și august.

In cursul lunilor iunie, iulie și 
august vom realiza o economie de 
30.000 lei la materia primă.

Vom ridica productivitatea mun
cii cu 3% pe cap de muncitor, iar 
prețul de cost al produselor îl vom 
reduce cu 1,5% față de sarcina pla
nificată.

Vom reduce cu 2% cheltuelile 
administrative-gospodărești față de 
cît avem planificat.

Normele de calitate prevăzute de 
stas le vom respecta întocmai.

Vom reduce cu 3% timpul de 
staționare a vagoanelor pe linia de 
garaj a morii față de cel normat.

Vom extinde mecanizarea des
cărcării vagoanelor prin instalarea 
încă a unui sorb.

Depoul C. F. R. Teiuș
Vom depăși planul la km/un- 

gere cu 2,4%, iar parcursul mediu 
zilnic la trenurile marfă cu 2%.

Vom reduce consumul specific de 
combustibil cu 10% față de norma 

sibilităților existente, colectivele de 
muncă din întreprinderile raionu
lui răspund cu dragoste acestei ini
țiative și își iau angajamente spo
rite în vederea îndeplinirii planu
lui de stat pe 1954 la toți indicii, 
pentru traducerea în viață a planu
lui de măsuri economice elaborat 
de plenara lărgită a C.C. al P.M.R. 
din august 1953. Angajamentele 
luate în cadrul întrecerii socialiste 
exprimă puternica înflăcărare a oa
menilor muncii din întreprinderile 

tehnică, realizînd astfel pînă la 23 
August o economie de 140.000 lei.

Vom spori productivitatea mun
cii exprimată în unități convențio
nale pe om/zi cu 3% față de sar
cina planificată.

In scopul sppririi capacității de 
transport a C.F.R.-ului, vom depăși 
parcursul între 2 R.G. cu 3% și 
vom reduce cu 2% timpul de imobili
zare a locomotivelor care intră în 
reparație la spălare.

In perioada 15 iunie — 23 Au
gust vom reduce cu 10% defectă
rile față de aceeași perioadă a anu. 
lui 1953.

Vom reduce consumul specific la 
ulei mineral cu 3%.

Prin aplicarea metodei Blinov, 
de remorcare a trenurilor cu su- 
pratonaj, vom remorca 5000 tone 
bruto/km.

Vom extinde gospodărirea socia
listă pe locomotivă la încă 3 lo
comotive.

In vederea stimulării inovatori
lor, vom organiza pînă la 23 Au
gust un concurs, iar în cadrul a- 
cestuia vom organiza „luna inova
torului”.

Pentru îndeplinirea acestor an
gajamente, vom lua o serie de mă
suri tehnico-organizatorice, printre 
care și confecționarea unui re
zervor cu o capacitate de 3.000 
kg. pentru prepararea dezincrus- 
tantului, instalarea unui spălător 
în atelierul de armătură, a eleva
torului electric „Keisser” pentru a- 
limentarea locomotivelor și con
fecționarea unui grup electric-tran- 
sformator pentru sudură electrică, 
portativ.

Fabrica de ceramică 
„Sîntimbru“

Pînă la 22 august ne angajăm că 
vom recupera 10% din restanțele 
de produse ceramice la care, din 
cauza condițiilor atmosferice nefa
vorabile, nu s-a putut realiza pla
nul.

Vom spori productivitatea mun
cii față de aceeași perioadă a anu
lui trecut cu 3%, iar prețul-de cost 

din raion, hotărîrea lor de a sărbă
tori cea de a 10-a aniversare a eli
berării patriei noastre cu noi victo
rii în lupta măreață pe care o duce 
întregul nostru popor pentiru ridi
carea nivelului de trai al celor ce 
muncesc, pentru continua înflorire 
a patriei.

Publicăm mai jos angajamentele 
unor întreprinderi din raionul nos
tru, luate zilele acestea îs cadrul 
consfătuirilor de producție: 

îl vom reduce cu 2,5% față de sar
cina planificată.

Vom executa pînă la 22 august 
3 mici mecanizări.

Vom respecta întocmai contrac
tele încheiate cu cliențij.

In vederea creșterii productivită
ții muncii la cuptoare și pentru 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor, vom aplica la cele două 
cuptoare metoda Duvanov și vom 
urmări întreaga producție pe faze 
de operație.

Vom lua o serie de măsuri me
nite să ducă la îmbunătățirea con
dițiilor de trai ale muncitorilor, 
tehnicienilor și funcționarilor, prin
tre care : îmbunătățirea mesei la 
cantină, construirea de dependințe 
la blocurile muncitorești, darea în 
folosință pînă la 23 August a loca
lului de creșă și cămin de zi, do
tat cu tot mobilierul necesar.

Fabrica de încălțăminte 
„Simion Bărnuțiu“

Vom îndeplini planul pe lunile 
iulie și august în proporție de 
101%.

Vom realiza în cursul trimestru
lui III o creștere a productivității 
muncii cu 0,60% față de cea pla. 
nificată.

Vom îmbunătăți calitatea pro
duselor ce le fabricăm, astfel ca să 
depășim normativul de calitate cu 
1,2%. In acest scop vom da o lar
gă extindere metodelor Lidiei Sa
velieva și Ciutchih și vom organi
za o brigadă de calitate la secția 
ștanță. Printr-o folosire rațională a 
materiei prime și a materialelor, 
vom realiza în trimestrul III o 
economie de 5.000 dm. pătrați pie
le, iar la ață de cusut talpă o eco
nomie în valoare de 1.000 lei.

Vom intensifica lupta pentru va. 
lorificarea deșeurilor, astfel ca pînă 
la 23 August să realizăm o depă
șire de 25% față de sarcina de 
plan.

In scopul îmbunătățirii condiții
lor de muncă vom termina pînă la 
23 August amenajarea atelierului 
de tîmplărie și vom pune în func
țiune mașina de tras colcera.



SĂRBĂTOAREA CÎNTECULUI ȘI JOCULUI POPULAR
In ziua de 20 iunie s-a desfă

șurat prima etapă a fazei raio
nale a celui de al III-lea concurs 
artistic al echipelor de amatori. 
Au trecut doar cîteva luni de cînd 
s-a început organizarea concursu
lui, al cărui scop este de ,a scoate 
la iveala comorile artei populare, 
comori care au fost puse sub o- 
broc de stăpînirile burghezo-moșie- 
rești și care astăzi stat scoase lâ lu
mină fiind considerate, pe bună drep
tate, tezaurul cel mai de preț al po
porului și multe echipe din raion 
s-au prezentat bine pregătite la 
concurs.

Astăzi partidul și guvernul nos
tru pun un deosebit preț pe dez
voltarea folklorului, pe adaptarea 
lui la condițiile construcției socialis
te. In multe sate și orașe din țara 
noastră oamenii muncii își exprimă 
bucuria vieții cîștigate cu atîta lup
tă, prin versuri și cîntece care 
trec de la om la om.

„Foaie verde foi de viță, 
Vină-n horă măi leliță 
Să jucăm de bucurie, 
C-am scăpat de sărăcie”.

Așa striga în timpul unui dans 
un colectivist din comuna Benic. 
Și această strigătură concepută, 
poate de mai multe minți,are o mare 

însemnătate, fiindcă exprimă viața 
nouă a țăranului muncitor, viața 
nouă creată de partid și guvern.

Corul din Totoi a deschis con
cursul. Cei 62 de țărani muncitori 
au fost îndelung aplaudați de spec
tatori. Rînd pe rînd, pe scenă se 
perindau echipele din Cricău, Sîn- 
timbru, Pețelca, Mihalț, Galda de 
Jos, Benic, Hăpria și Zlatna.

Dezvoltarea activității cultural artistice în raionul Alba în anii 1951—1954

Sarcinile unităților culturale 
în perioada muncilor de vară

Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. și a C.C. al P.M.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 
de colectări pe 1954, pune în fața 
oamenilor muncii de pe ogoare sar
cini de o covîrșitoare importanță.

In uriașa bătălie ce se dă pentru 
pîinea oamenilor muncii, pentru o 
viață fericită, un rol de mare cin
ste revine și unităților culturale de 
la sate. Conținutul politic al mun
cii culturale constituie un puternic 
mijloc de însuflețire al țărănimii 
muncitoare, pentru îndeplinirea la 
timp și în bune condițiuni a sar
cinilor ce-i revin în perioada de 
vară.

Unitățile culturale din comunele 
Sîntimbru, Galda de Jos și altele, 
privind cu simț de răspundere sar
cinile ce le revin, au folosit forme
le cele mai variate de muncă, ca:

Prin conținutul lor cîntecele 
populare și jocurile interpretate cu 
multă voioșie de către participanții 
la concurs au dovedit încă oda’tă 
cît de mare este bogăția folkloru
lui țării noastre. Cele mai aprecia
te au fost cîntecele populare „Mînă 
bade boii bine” executat de tînărul 
Dobîrtă Iosif, „Du-te, bade și te 
culcă” executat de Ciortea Maria, 
ambii din formația căminului cul
tural și al colțului roșu din Obreja 
și Cistei, De asemeni cîntecele 
„Omul cînd e necăjit”, „Are mama 
fată mare”, executate de corul că
minului cultural din Zlatna, doinele 
cîntate cu mult suflet de Crișa.n 
Elena din Sîntimbru au fost înde
lung aplaudate.

Jocurile populare ardelenești, 
care prin bogăția lor s-au făcut cu
noscute peste granițele țării, au 
fost interpretate cu multă măestrie 
de către echipele de jocuri popu. 
lare din Benic, Obreja, Pețelca, 
Hăpria și Cricău. Unele jocuri, ca 
„Haidăul”, interpretat sub diferite 
aspecte specifice satului, a făcut să 
fie îndrăgite de spectatori deoarece 
jucătorii au depus mult suflet în 
executarea lui. Jocurile de „bîtă”, 
„Hațegana” și tradiționala „țari
na de la Abrud” au fost executate 
într-un ritm vesel și cu multă 
măestrie.

Inovatorii dansurilor
— Asta nu s-a mai văzut — 

vorbea un spectator pe marginea 
unui joc executat de echipa de jo
curi populare a căminului cultural 
din satul Coșlariu.

programe artistice, organizarea 
de conferințe, panouri și fotomon
taje, ajutînd astfel ca în aceste 
comune munca de pțegătire a cam
paniei de primăvară să se îndepli
nească cu succes, creînd astfel po
sibilitatea obținerii de recolte bo
gate. Acolo unde comitetele execu
tive ale sfaturilor populare comu
nale și organizațiile de bază au 
acordat atenție mai mare muncii 
culturale de masă, rezultatele 
s-au dovedit a fi satisfăcătoare.

Ne mai desparte o scurtă perioa
dă pînă cînd în întreaga țară va 
începe bătălia pentru strînsul re
coltei. In această mare luptă, uni
tățile culturale au un mare rol, 
deoarece ele sînt acelea care au 
datoria să contribuie la lămurirea 
țăranilor muncitori, pentru ca să 
desfășoare muncile în lumina Ho- 
tărîrii guvernului și partidului cu 
privire la reooltat, treerat, dezmi
riștit și la îndeplinirea planului 
de colectări. In această perioadă ac

— Ba se poate. Aceasta e o ino
vație în dans, tovarășe. Ce crezi că 
numai în uzine se pot face inova- 
vații ? Și în muzică, și în dansuri, 
după cum ai văzut — răspunse un 
om care se vedea a fi după expre
sia feții un mare amator de cîn
tece și dansuri.

E foarte adevărat. Dansatorii din 
Coșlariu au făcut o inovație în dans. 
Ei au introdus diferite figuri în exe
cutarea „Hațeganei”, figuri încă ne
văzute pînă acum. Inovația n-a 
fost atît de ușoară. Jucători ca: 
Cordea Alexandru, Cunțan Elena, 
Muntean Petru și alții s-au gîndit 
multe zile cum să facă ca echi
pa lor în ziua concunsului să fie 
bine pregătită. După repetiții înde
lungate s-a născut ideia de a trans
forma dansul. Ce și-au zis ei. „Da
că o fată se învîrte pe sub brațul 
băiatului la „Hațegană”, atunci 
două fete nu se vor putea în- 
vîrti ?”...

— Hai să încercăm, le-a spus 
Crișan Elena. încercările s-au do
vedit a fi rodnice. Noua figură a 
reușit. Sutele de spectatori i-au 
aplaudat minute în șir.

Cîntăreți și constructori
Stanciu Ion, un flăcău de 

vreo 22 de ani, rumen la față, cu 
ochi pătrunzători ascunși sub o 
frunte lată, brăzdată pe alocuri cu 
cute, zdrobi sub călcîiul bocancu
lui capătul de țigare și luîndu-1 de 
braț pe Bontea Savu, se îndreptă 
spre mijlocul scenii, unde așteptau 
alți doi prieteni împreună cu ins
trumentele lor. Ochii multor tineri 

tiviștii culturali trebuie să fie în 
orice moment în mijlocul țărani
lor la locul de muncă, (la prășit, 
recoltat, arii, centre de colectare) 
desfășurînd o largă muncă cultu
rală, organizînd în mod plăcut și 
educativ orele de repaus.

Una din principalele preocupări 
ale unităților culturale trebuie să 
fie stimularea întrecerii socialiste 
în unitățile socialiste din agricul
tură și a întrecerii patriotice din 
sectorul individual, iar rezultatele 
acestora să fie popularizate prin 
toate mijloacele: la cămine, case 
de citit, prin gazetele de perete, 
panouri, și să se organizeze cons, 
fătuiri cu fruntașii în muncile a- 
gricole. Consfătuirile dau prilej 
oamenilor muncii de pe ogoare să 
cîștige o experiență mai bogată și 
îi mobilizează să contribuie din 
plin la realizarea unui trai, mai fe
ricit. Consfătuirea țăranilor mun
citori organizată anul acesta în 
comuna Oarda de Jos, cu țăranul 
muncitor Munteanu Teodor, oare a 
luat parte la Consfătuirea pe țară 
a fruntașilor în cultura porumbului, 
cartofului și sfeclei de zahăr,

și tinere aflați în culise urmăreau 
pe cei 4 cîntăreți, care începu
seră să dreagă instrumentele. Unul
— pe semne mai hotărît decît cei
lalți — se îndreptă spre Stanciu, îi 
întinse mîna și pe urmă îl între- 
bă: dumneata ai făcut țitera ?
(căci așa îi spune instrumentului 
pe ©are Stanciu și ortacii lui se 
trudeau să-1 pună la punct).

— Da, eu am făcut-o 1 Ce, nu-ți 
vine să crezi ? Intreabă-i și pe el
— răspunse Stanciu, arătînd cu 
mîna spre prietenii lui.

— înseamnă că ești constructor, 
tovarășe, — se băgă în vorbă o 
fată pe fața căreia strălucea do
rința de a afla fel și fel de lucruri 
despre acest instrument pe care, 
probabil, încă nu-1 cunoștea.

— In Straja noastră — începu 
Stanciu — fiecare gospodar își are 
țitera lui, iar seara, după ce se ter- 
mină munca cîmpului, satul se 
umple de cîntece. Din bătrîni 
moștenim acest instrument pe 
care căutăm să-l perfecționăm. In 
trecut strămoșii noștri cîntau du
rerea, amarul, astăzi noi cîntăm 
viața, fericirea, munca nouă. 
N-ași schimba-o nici pe cel mai 
bun pian, sau pe cea mai reușită 
vioară, atît mi-e de dragă țitera...

In acel moment cortina se desprinse 
și cei 4 constructori și cîntăreți cu 
„etalatele” lor instrumente au și în
ceput să cînte. Melodiile plăcute 
erau absorbite cu nesaț de specta
tori. Unii se uitau nedumeriți la 
instrumente și nu le venea să crea
dă că un instrument atît de simplu 
poate da viață cîntecului popular.

L. DOBRE

a dovedit prin rezultatele obținu
te, cît de necesare sînt aceste for
me de îndrumare spre o cît mai 
științifică lucrare a pămîntului.

Căminele culturale vor organiza 
vizite, cu ajutorul organizațiilor de 
bază, ale țăranilor muncitori cu 
gospodării individuale la gospodă
riile agricole colective. Această 
metodă aduce o oontribuție însem. 
nată la lămurirea maselor în ve
derea transformării socialiste 
a agriculturii. Vizita organizată 
anul trecut la gospodăria agricolă 
colectivă Obreja de către căminul 
cultural din Berghin, a avut o 
influență pozitivă asupra partici- 
panților, contribuind la înființarea 
gospodăriei .agricole colective în 
comună în primăvara acestui an.

Organizarea brigăzilor artistice 
'de agitație, care prin cîntece, ver
suri, strigături sau alte forme vor 
contribui la evidențierea celor frun
tași în muncă, precum și la com
baterea atitudini de delăsare, tre
buie să fie o preocupare imediată 
a conducerii căminelor culturale și 
ale colțurilor roșii. Casa de cultură 
raională va trebui să i.a măsuri

Un spectacol reușit
Zilele trecute, colectivul de mun 

că de la O.C.L. produse industria
le din oraș a prezentat în orașul 
Alba-Iulia un reușit spectacol tea
tral, care prin interpretarea lui co
respunzătoare, bogăția și varieta
tea decorurilor folosite a stîrnit, 
pe bună dreptate, admirația între
gului public spectator.

Atît în comedia „Cămașa 42” — 
interpretată de lucrătorii din ca
drul O.C.L.-ului — cît și în celelal
te puncte ce au alcătuit programul 
spectacolului, ca: muzica popu
lară și ușoară, dansurile sovietice 
și altele, s-a putut vedea strădu
ința întregului colectiv de a pre
zenta un spectacol de valoare.

Meritul deosebit al spectacolului 
a constat în faptul că, spre deose
bire de alte programe date de di
ferite formații, lucrătorii de la 
O.C.L. produse industriale au îm
bogățit conținutul spectacolului cu 
lucruri noi, ceea ce a plăcut mult 
publicului.

Cifre și fapte
— Oamenii muncii din raionul Alba 
sînt tot mai dornici de a învăța 
limba rusă pentru a cunoaște din 
ce în ce mai mult viața și munca 
oamenilor sovietici, constructorii 
comunismului. In acest an Comite
tul raional A.R.L.U.S. a organi
zat 50 de cercuri populare de lim
ba rusă, cu un număr de peste 800 
cursanți.

— De la începutul anului și pînă în 
ziua de 20 iunie pe scena sălii de 
spectacole a Casei de cultură au 
fost prezentate 23 de spectacole 
atît de către instituțiile teatrale din 
țară, cît și de echipele de amatori 
din orașul și raionul nostru.
— Filmul este cel mai apreciat gen 
de artă în țara noastră cît și în 
celelalte țări ale lagărului socia
list. Cele 51 filme rulate pe ecra
nul cinematografului „Victoria” din 
localitate au fost vizionate de un 
mare număr de spectatori.
— In raionul Alba Comitetul 
S.R.S.C., subfiliala Alba-Iulia, a 
organizat de la începutul anului și 
pînă la 20 iunie ținerea a 278 de 
conferințe cu un număr de peste 
31.000 de auditori. Un număr de 
181 de conferințe au fost ținute la 
sate, cuprinzînd probleme de agri
cultură, științele naturii, politică 
socială și altele. In orașul Alba- 
Iulia și în întreprinderile din raion 
au fost ținute 97 de conferințe.

grabnice pentru înființarea unor 
brigăzi artistice de agitație model, 
cu care să vină în sprijinul celor 
de la sate, atît în ce privește inter
pretarea cît și tematica.

Informarea politică asupra eve
nimentelor interne și internațio
nale constituie o sarcină importan
tă a unităților culturale. Unitățile 
culturale, cu ajutorul organizații
lor de bază, vor trebui să întă
rească în rîndul țăranilor munci
tori vigilența revoluționară, de- 
mascînd fără cruțare pe toți acei 
care încearcă să pună piedici bu
nei desfășurări a muncilor agricole.

Traducînd în viață sarcinile mari 
care izvorăsc din plenara lărgită 
a C.C. al P.M.R. din 19—2d au
gust 1953, căutînd forme noi pen
tru întărirea muncii, unitățile cul
turale din raionul nostru vor reuși 
să se mențină în pas cu cerințele 
sporite ale țărănimii muncitoare, 
ridicînd munca cultural-educativă 
la nivelul sarcinilor construcției so
cialismului în țara noastră.

POPA ION
șeful secțiunii culturale a Sfatului 

popular raional Alba



VIAȚA DE PARTID Alegerile delegatelor de femei
Gazetele de perete — mijloc puternic pentru mobilizarea maselor

In lupta pentru traducerea în 
viață a prevederilor Hotărîrilor ple- 

. ,,arei lărgite a C.C. al P.M.R. din 
august 1953, pentru ridicarea nive
lului de trai material și cultural al 
celor ce muncesc, trebuie acționat 
din toate direcțiile, în mod siste
matic și organizat, ținînd cont că' 
în îndeplinirea 'acestor sarcini mă
rețe un rol deosebit îl are agitația 
politică de masă care este un mij
loc puternic de ridicare a nivelu
lui de conștiință a maselor de mun
citori și țărani muncitori.

Chemarea la întrecere a co
lectivelor de redacție ale ga
zetelor de perete de la I. C. S. 
Hunedoara și din comuna Vin- 
țul de Jos, care are ca principal abiec 
tiv lupta pentru îndeplinirea pla
nului de stat la toți indicii și pen
tru sporirea producției agricole, ve. 
etale și animale, constituie un 

bun prilej de îmbunătățire a acti
vității gazetelor de perete din în
treprinderile, instituțiile, gospodă
riile agricole colective, comunele și 
satele raionului nostru.

Colectivele de redacție ale gaze
lelor de perete de la I.C.C.F.H. și 
întreprinderea de industrie locală 
„Horia”, sub îndrumarea birourilor 
organizațiilor de bază, analizînd 
chemarea la întrecere a celor două 
colective de redacție fruntașe, au 
acceptat obiectivele stabilite trecînd 
la luarea de măsuri concrete care 
să ducă în mod nemijlocit la îm
bunătățirea activității lor. Astfel ga
zeta de perete „Constructorul”, or
gan al organizației de bază și al 
comitetului sindical de întreprin
dere de la I.C.C.F.H., sub îndruma
rea biroului organizației de bază, și-a 
întocmit planul tematic pe întrea
ga perioadă a desfășurării între, 
cerii, începînd să trateze probleme 
strîns legate de viața întreprinderii, 
cum sînt articolele intitulate: ale
gerile de delegate de femei, 
sau cum au întîmpinat mun
citorii noștri Congresul al XI-lea 
al sindicatelor din U.R.S.S., ' suc
cesele în întrecerea socialistă, re
ducerea prețului de cost, etc., ma
teriale legate strîns de succesele 
și lipsurile din întreprindere.

Concomitent cu gazeta de perete 
își desfășoară activitatea și supli
mentul satiric al gazetei : „Ciuli
nul” care biciuiește lipsurile și a- 
baterile manifestate în întreprin
dere. Recent, „Ciulinul” a criticat 
aspru pe tov. Negruțiu Mircea pen
tru lipsurile avute pe linie sindi
cală. Lucrînd pe bază de plan de 
muncă, colectivul de redacție al 
gazetei de perete „Constructorul” a 
reușit să trateze cele mai impor
tante probleme ce frămîntă viața 
muncitorilor, tehnicienilor și func
ționarilor din întreprindere, mobi- 
lizîndu-i cu succes la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid și gu
vern.

Rezultate bune au obținut și ga
zetele de perete din G.A.C. Cistei 
și Obreja precum și din comuna 
Cricău și altele.

Dar, pe lîngă rezultatele bune 
obținute de unele gazete de perete, 

sînt colective ale gazetelor de 
perete din raion în a căror activi
tate se manifestă încă lipsuri se
rioase.

Gazeta de perete de la cooperativa 
„Progresul” (secretar al organiza
ției de bază tov. Potinteu Vasile), 
gazeta de perete de la Tribunal 
(secretar tov. Magda Nicolae), 
tratează problemele „în general” 
fără o legătură directă cu realita
tea imediată a locului de muncă, 
făcîind abstracție de problemele con
crete ale colectivului de muncă. 
Gazeta de perete din comuna Oar
da de Jos nu tratează nici un ma
terial legat de campania de vară, 
nu popularizează succesele obținu
te în îngrijirea culturilor și nu cri
tică lipsurile grave ce se manifestă 
în pregătirea nepermis de înceată 
a recoltatului și a treerișului. Ga
zeta de perete din comuna Ighiu 
nu are plan de muncă, articolele 
sînt vechi, generale și nu ajuTă 
concret la remedierea lipsurilor le
gate de îngrijirea culturilor și pre
gătirea campaniei de treeriș, iar 
biroul organizației de bază, în frun
te cu tovarășul Talloș Aladar rămî- 
ne nepăsător în fața acestei stări 
de lucruri. Aceleași lipsuri există și 
în activitatea organizației de bază 

Expoziția de animale de la Teiuș

și a gazetei de perete din comu
na Teiuș și satul Totoi. Organiza
ția de bază Cartier Zlatna nesoco
tește rolul organului său de presă, 
și aceasta se vede și din aceea că 
articolele nu sînt schimbate cu lu
nile și sînt scrise mai mult de 
membri colectivului de redacție, iar 
aspectul gazetei este necorespunză
tor.

De lipsurile existente în activita
tea acestor gazete de perete se fac 
vinovați și tovarășii Anghel Gh., 
Dumitrean Gh. și Vasiu Petru, in
structori ai Comitetului raional de 
partid deoarece n-au ajutat în mod 
permanent și sistematic organiza
țiile de bază pentru a îmbunătăți 
munca privind agitația politică de 
masă.

Gazetele de perete trebuie să de
vină în mod efectiv o tribună a ini
țiativei creatoare a maselor, a au
tocriticii și criticii de jos. De ace
ea, fiecare colectiv de redacție, tre
buie astfel îndrumat de biroul or- 
ganizației de bază, încît să asi
gure o participare largă a mase
lor la activitatea gazetei. O gazetă 
de perete va reuși să oglindească 
cu adevărat aspectele variate de 
pe locul de muncă și va putea a- 
vea un conținut viu și interesant, 
dacă va atrage în jurul său un 
larg activ de corespondenți din rîn- 
durile muncitorilor, tehnicienilor, 
conducătorilor, fruntașilor recolte
lor bogate, etc., care pot scrie ma
teriale importante din domeniul 
respectiv de activitate. Colectivul 
de redacție, ajutat de organizația 
de bază, trebuie să organizeze dări 
de seamă și întîlniri cu cititorii, 
conferințe pentru corespondenți, sâ 
organizeze raiduri ale membrilor 
colectivului de redacție, care toate 
vor contribui ca gazeta de perete 
să devină un mijloc puternic de 
agitație în masă, de mobilizare a 
oamenilor muncii la îmbunătățirea 
continuă a muncii în toate dome
niile de activitate.

STAICU PETRU
șeful secției de propagandă și 
agitație a Comitetului raional 

de partid Alba

In preajma alegerilor tot mai 
multe femei, dornice de a contribui 
din plin la construirea socialismu
lui și la apărarea păcii, participă 
cu mult avînt la diferite acțiuni de 
interes obștesc. Astfel, în comuna 
Intregalde peste 30 de femei au 
participat efectiv la repararea dru
murilor prin muncă voluntară. A- 
semenea lor au procedat și tărăn
cile muncitoare din comunele Ciu- 
gud, Almașul Mare, Bărăbanț și 
altele. O contribuție însemnată în 
desfășurarea muncilor voluntare 
o aduc femeile deputați, ca Bancea 
Eleonora din comuna Almașul 
Mare, Susan Maria din comuna 
Ciugud și altele care, desfășurînd 
muncă de lămurire în rîndul fe
meilor, le-au mobilizat la diferite

Colectiviștii din Obreja răspund chemării 
la întrecere

Chemarea la întrecere socialistă 
lansată de către membrii gospodă
riei colective „Steagul Roșu” din 
comuna Miercurea, raionul Sebeș, 
a avut un puternic ecou în rîndul 
colectiviștilor din raionul nostru.

Colectiviștii din Obreja, apreci
ind chemarea la întrecere ca un 
puternic imbold în munca lor s-au 
grăbit să răspundă acesteia, accep- 
tînd întru totul obiectivele propuse.

In dorința de a obține rezultate 
cît mai bune în întrecere, ei au 
mai făcut și alte propuneri ca, de 
pildă :

— Să se acorde sprijin S.M.T.- 
ului în transportul de carburanți 
și lubrefianți.

Au depășit planul la
Colectivul de muncă de la coo

perativa „Căpățîna” din comuna 
Cricău desfășoară o rodnică activi
tate în rîndul țăranilor muncitori, 
lămurindu-i despre importanța și 
avantajele valorificării produselor 
prin cooperativă, tdespre rolul coo
perației în cointeresarea materială 
a țăranilor muncitori în vederea 
sporirii producției agricole vege
tale și animale. Astfel, această coo
perativă a reușit ca pe trimestrul 
I să realizeze planul la achiziții în 
procent de 112%.

Ca rezultat al preocupării ce au 
avut-o muncitorii coperativei din 
Cricău pentru problema achiziții- 

munci voluntare efectuate în co
mună.

Cu prilejul alegerii delegatelor 
pe grupe, femeile din comuna Sîn- 
timbru s-au angajat să sprijine 
sfatul popular prin muncă volun
tară, pentru amenajarea unui lo
cal corespunzător, necesar grădi
niței sezoniere.

Datorită faptului că și-au cîștl- 
gat prin muncă încrederea femei
lor, multe dintre ele, ca de exem
plu, tovarășele Popa Eva, Popa 
Zamfira din comuna Sîntimbru, 
Negruț Floarea, Filimon Maria din 
comuna Ciugud și altele, au fost 
alese din nou ca delegate. Pînă în 
prezent, în raionul nostru au fost 
alese 118 delegate de grupă de 
femei.

— Să se valorifice prin coopera
tivă peste 15% din cerealele ce 
prisosesc colectiviștilor.

Și-au mai propus de asemeni să 
mărească baza furajeră, semănînd 
în miriștea în care nu se seamănă 
în toamnă 3 hectare cu. porumb 
furajer, să depășească planul la 
păioase cu 20%, la porumb cu 
25%, la cartofi cu 22%, la furaje 
cu 20%, la legume și zarzavaturi 
cu 23%.

Sprijiniți și îndrumați de orga
nizația de bază, membrii gospo
dăriei colective „23 August” din 
Obreja s-au angajat să depună 
tot efortul pentru a obține o recol
tă sporită la hectar.

contractări și achiziții
lor, pe luna aprilie planul la achi
ziții a fost realizat în proporție de 
115%, iar pe luna mai de 151%.

Printre cei care au contractat și 
valorificat prin cooperativă animale 
sînt țăranii muncitori Luca Traian 
din Cricău, Bolea Emilian din Bu- 
cerdea și alții.

Țăranii muncitori Rusu Ionichie, 
Nistor Lucreția, Făt Partenie, Tri. 
fan Andronic și alții au valorificat 
de asemeni importante cantități de 
brînză, ouă, porumb și alte pro
duse. In schimbul produselor valo
rificate, țăranii primesc diferite 
produse industriale ca : cherestea, 
țiglă, încălțăminte etc.

Prima expoziție interraională de 
animale care a avut loc la Teiuș, 

t cadrul tîrgului din 25—26 iu
nie, organizată de Oficiul regio
nal de achiziții și contractări de 
animale din Deva, sprijinit de Mi
nisterul Agriculturii și Silvicultu
rii și de Ministerul Industriei Ali
mentare, a constituit pentru cres
cătorii de animale din cuprinsul 
regiunii un deosebit prilej de a-și 
dovedi priceperea și măestria lor 
în creșterea și îngrijirea animale
lor contractate.

Printre cei care au adus ani
male la expoziție este și țăranul 
muncitor Muică Eremie din Alba- 
Iulia, care a contractat pînă în 
prezent 3 perechi de boi. Pentru 
una din perechi, care la predare a 
avut un spor de 180 kg., cîntărind 
în total 1960 kg., a încasat 10.000 

i. Din banii primiți și-a cumpă- 
.at în cadrul comerțului de întîm- 
pinare 1000 de bucăți de țigle, 
2,5 m.c. cherestea, 3 kg. talpă și 7 
fuse de piele, și-a cumpărat altă 
pereche de boi și i-au mai rămas 
2.000 lei. Astfel de exemple sînt 
numeroase în raion.

In cadrul expoziției au fost aran
jate de către U.R.C.A.D., O.C.L. 

produse industriale și O.C.L. Ali
mentara standuri bogat asortate 
cu diferite mărfuri din comerțul de 
întîmpinare și la liber, ca: țiglă, 
ciment, cherestea, fier laminat, 
stofe de femei și bărbătească, vase 
emailate, unelte agricole, produse 
alimentare, etc., de unde mulțl 
crescători de animale și vizitatori 
și-au procurat cele necesare.

Pentru animalele cele mai fru
moase și cu randamentul cel mal 
mare, s-au acordat premii în unel
te agricole ca : pluguri, grape, ba
toze manuale de porumb, coase, 
furci, greble, ceaune de tuci, etc. 
La bovine mari premiul I a fost 
atribuit țăranului muncitor Besoiu 
loan din Sebeș, care a prezentat 
doi boi Siementhal în greutate de 
2045 kg. Premiul II a fost obținut 
de gospodăria colectivă din Obre
ja și țăranii muncitori Muică Ere
mie din Alba-Iulia și Mareș Petru 
din Silvaș, raionul Hațeg, iar pre
miul III l-au primit Barna Mihailă 
din Mihalț și alții.

Pentru tineretul bovin au fost a- 
cordate 4 premii care au revenit 
țăranilor muncitori Ki6S Aron din 
satul Oiejdea, care a primit pre
miul I, Dreghici loan din Vințul 

de Jos și Onea Paștiu din salut 
Cib, care au luat premiul II și 
Florea Mie din satul Mesentea, 
căruia i-a revenit premiul III.

La porcine, unde au fost prezen
tate frumoase și numeroase exem
plare din care multe peste 200 kg. 
greutate, s-au atribuit 7 premii. 
Premiul I a fost acordat țăranului 
muncitor Vlad Avram din Lancrăm, 
raionul Sebeș, premiul II gospodă
riei agricole colective din Cistei șl 
țăranilor muncitori Popa Floare din 
satul Oiejdea și Păcurar Teodor 
din Lancrăm, iar premiul III a re
venit la trei țărani muncitori din 
comuna Mihalț. Cei premiați au 
primit de asemeni diplome de cres
cători fruntași, iar restul de con
tractarăți care au prezentat anima
le la expoziție au primit mențiuni.

Mulți țărani muncitori din cei 
veniți la tîrg, convinși de avanta
jele ce le acordă Hotărîrea guver
nului și partidului cu privire la 
dezvoltarea sistemului de contrac
tări și achiziții de animale și pro
duse animale, au încheiat pe loc 
cu O.R.A.C.A. un număr de peste 
40 contracte pentru îngrășare și 
livrare de animale.

Mai multă atenție lucrărilor de întreținere la vii
Una din sarcinile de mare răs

pundere ce revin comitetelor exe. 
cutive ale sfaturilor populare în 
perioada actuală este și asigurarea 
la timp a lucrărilor de îngrijire la 
vii. In comuna Ighiu, unde vița de 
vie este cultivată pe suprafețe în
tinse, majoritatea viticultorilor au 
terminat la vreme sapa mare, au 
efectuat prima prașilă pe suprafe
țe însemnate, au făcut legatul lăs
tarilor și au executat, după îndru
mările stațiunii de avertizare a ma
nei, 3 stropiri.

In această comună sînt însă unii 
chiaburi care prin diferite metode 
viclene tărăgănează efectuarea lu
crărilor la vii. De pildă, chiaburul 
Efjry Ștefan, care posedă peste 1,5 
hectare de vie, nu a executat nici 
primul săpat al viei, nu a stropif-o 
decît o singură dată în acest an și 
nu a luat nici o măsură pentru le
gatul lăstarilor.

Cum mana în prezent are condi- 
țiuni optime de dezvoltare și după 
indicațiile stațiunii, de avertizare a 
manei, viile trebuiau pînă acum să 
fie stropite de 3 ori, rezultă că 
neaplicîndu-se la vreme stropirile 

necesare, via chiaburului Eory de
vine un focar de infecție al manei 
și constituie un adevărat pericol 
pentru toate viile din acel sector. 
De asemeni minimele agrotehnice 
viticole nu sînt aplicate nici de 
chiaburii Borza Nicolae și Kolum- 
ban Coloman, care au executat 
pînă acum doar sapa mare și 
un stropit.

Dar, dacă chiaburii încearcă să 
saboteze lucrările de întreținere la 
vii, aceasta se datorește în primul 
rînd comitetului executiv al sfatu
lui popular comunal, care se depla
sează rar pe teren și nu trage la 
răspundere pe agentul agricol Briș- 
caș Viorel pentru lipsurile de care 
dă dovadă în îndeplinirea sarcinilor.

Cum viile ocupă un loc de sea
mă în economia țării noastre, co
mitetul executiv al sfatului popular 
Ighiu trebuie să ia măsuri eficace 
împotriva chiaburilor din comună, 
care prin metode viclene caută să 
se sustragă de la executarea lu. 
crărilor de întreținere în bune con- 
dițiuni a viilor și să-i oblige să 
aplice cu strictețe minimele agro
tehnice viticole.



Poporul guatemalez luptă cu hotărîre 
împotriva invadatorilor străini

Comunicatul din 19 iunie cu privire la operațiile militare — Cuvîntarea președintelui 
Arbens adresată poporului guatemalez — Declarațiile ministrului afacerilor externe 
al Cuatemalei — Popoarele Americii Latine solidare cu lupta poporului guatemalez

NOTE ȘI COMENTARII EXTERNE

In lupta pentru unitatea mișcării 
muncitorești internaționale 

de A. KUDREAVȚEV

NEW YORK (Agerpres).
După cum anunță corespondentul 
din orașul Guatemala al agenției 
Associated Press, guvernul Guate- 
malei a publicat la 19 iunie pri
mul comunicat cu privire la opera
țiunile militare în oare anunță că 
forțele care au pătruns în țară din 
est au înaintat pe o distanță de 15 
km. de la, frontiera statului Hon
duras.

★
NEW YORK (Agerpres). — 

TASS transmite: Postul de radio 
din Guatemala-City a comunicat 
că președintele Guatemalei, Arbens, 
a preluat conducerea armatei gua
temaleze.

Postul de radio a transmis de 
asemenea că trupele de invazie au 
ocupat orașul Retalhuleu, situat la 
30 mile de frontiera de sud-est a 
Mexicului, și că lupta pentru Puerto 
Barrios și Zakopa continuă.

★
NEW YORK (Agerpres). Agen

ția United Press transmite din 
Guatemala-City comunicatul gu
vernului guatemalez din 19 iunie în 
care se arată că în ultimele 24 de 
ore „două avioane fără semne dis
tinctive au bombardat de trei ori 
și au mitraliat capitala". In comu
nicat se arată că avioanele „au 
mitraliat clădirile instituțiilor de 
stat și case de locuit și au aruncat 
bombe asupra unor instituții mi
litare... Guvernul condamnă în 
fața opiniei publice a țării și a o- 
piniei publice mondiale acțiunile 
dușmanilor Guatemalei și ale pu
ternicilor lor aliați. Guvernul men
ține ordinea și este recunoscător 
pentru colaborarea manifestată de 
populația republicii în fața acestor 
acte detestabile".

In comunicat se arată că avioa
nele străine au aruncat armament 
în regiunea orașului Villacanales, 
la 18 mile de capitală. Țăranii au 
predat acest armament autorități
lor.

¥
WASHINGTON (Agerpres). - 

După cum transmite agenția Fran
ce Presse, un purtător de cuvînt al 
ambasadei Guatemalei la Washing
ton a declarat că a primit confir
marea oficială a faptului că echi
pajul unui avion care a aterizat 
dutninică dimineața pe teritoriul 
Mexicului după ce a bombardat un 
oraș guatemalez, era de naționali
tate americană. Atît echipajul, cît 
și avionul au fost puse sub supra
vegherea autorităților mexicane.

★
NEW YORK (Agerpres). — 

TASS transmite: După cum se 
anunță din Guatemala, președinte
le Guatemalei, Arbens, în cu
vîntarea sa rostită la radio a che
mat pe muncitori și țărani ,,'să se 
ridice la lupta împotriva cotropito
rilor, pentru a apăra Guatemala".

El a declarat că armatele inva
datoare au pătruns pe o adîncime 
de cîțiva kilometri pe teritoriul 
Guatemalei. El și-a exprimat con

Armata populară vietnameză a eliberat orașul Vietri
PEKIN (Agerpres). — Potri

vit unei știri a Agenției Vietna. 
meze de Informații, armata popu
lară vietnameză a silit trupele 
franceze să evacueze orașul Vie

vingerea în victoria armatei gua
temaleze. El a declarat că cotropi
torii au invadat departamentele 
Barrios și Chiquimului. După cum 
se anunță din orașul Mexico, Ar
bens a declarat în cuvîntarea sa că 
Statele Unite, Nicaragua și Hon
duras sprijină trupele invadatoare.

Arbens a declarat că Statele U- 
nite au fost instigatorii la răscoa- 
lă împotriva guvernului său, și a 
declarat că armata guatemaleză va 
ieși învingătoare. Astfel „se va 
pune capăt amenințărilor îndrep
tate împotriva libertății poporului, 
amenințări care sînt inspirate de 
forțele imperialismului". El a con
damnat campania tendențioasă 
'desfășurată de Statele Unite, la 
care au aderat Honduras și Nica
ragua, și a declarat că această 
campanie este îndreptată spre a- 
gravarea încordării internaționale. 
Arbens a declarat: „Guatemala nu 
vrea să-și piardă libertatea și să fie 
lipsită de un regim democratic. 
Noi vom vorbi cu cotropitorii în 
aceeași limbă cu care ei doresc să 
vorbească cu noi — în limba ar
melor".

★
NEW YORK (Agerpres). — Zia

rul „New York Times" a publi
cat un interviu al ministrului afa- 
cerilor externe al Guatemalei, To
riello. El a declarat că „frontul in
tern al Guatemalei este absolut 
unit. Armata sprijină guvernul, 
care se bucură de asemenea de 
sprijinul muncitorilor și țăranilor".

„Agresiunea împotriva Guate
malei, a declarat Toriello, este di
rijată de marele capital și de mo
nopoluri, ca „United Fruit Com
pany”, care se bucură de sprijinul 
ferm al Departamentului de stat".

„Departamentul 'de stat, a sub
liniat din nou Toriello, vrea să li
chideze democrația în Guatemala". 
El s-a adresat poporului american 
cu următorul apel: „In numele 
poporului din Guatemala fac apel 
la tradițiile democratice ale po
porului Statelor Unite și îl rog să 
nu admită ca interesele economice 
ale unui pumn de acționari al u- 
nor societăți străine să fie cauza 
unei poziții criminale față de Gua
temala".

★
LONDRA (Agerpres). — DupJl 

cum transmite agenția Reuter, To
riello, ministrul afacerilor externe 
al Guatemalei, a declarat într-un 
interviu acordat corespondentului 
postului de radio Montreal, că gu
vernul din Guatemala ține armata 
de cotropire sub un „control sever”, 
încercările rebelilor, de a acapara 
principalele orașe, a adăugat To
riello, n-au fost încununate de 
succes.

★
NEW YORK (Agerpres). — 

TASS transmite : După cum anun
ță din Santiago (Chile), la 19 iu
nie a avut toc în oraș o demon, 
strație de protest împotriva invadă
rii Guatemalei.

tri, important nod feroviar în pro. 
vincia Phu Tho, situat la 80 km. 
nord-vest de Hanoi.

Forțele populare împreună cu

Demonstranții au străbătut stră
zile principale ale orașului scan- 
dînd lozinci în semn de sprijinire 
a guvernului guatemalez.

★
LONDRA (Agerpres). — Cores

pondentul Agenției Reuter anunță 
că principalul partid de opoziție 
din Argentina — partidul radicali
lor — a chemat popoarele Americii 
să-și exprime solidaritatea cu po
porul Guatemalei, „care se află 
fără apărare în încercuirea unor 
țări înarmate pînă în dinți de că
tre Statele Unite ale Americii”.

★
PARIS (Agerpres). După cum 

transmite agenția France Presse, 
un purtător de cuvînt al Ministeru
lui Apărării al Mexicului, genera
lul Tomas Sances Ernandes, într-o 
declarație făcută reprezentanților 
presei a lăsat să se înțeleagă că 
Mexicul se va împotrivi folosirii 
teritoriului său de către grupurile 
armate care vor să invadeze Gua. 
temala.

Cîteva grupuri de studenți mexi
cani au vizitat la 19 iunie amba
sada Guatemalei din Mexico șl 
și-au exprimat solidaritatea cu po
porul și guvernul Guatemalei în 
lupta tor împotriva forțelor agre
sive.

★
LONDRA (Agerpres) — Agen

ția France Presse relatează că de. 
putatul laburist englez John Baird 
a declarat duminică la Birmingham 
că evenimentele din Guatemala re
prezintă un caz evident de agre
siune fățișă împotriva unui stat 
mic. El atribuie Statelor Unite și 
statelor înfeudate lor vina pentru 
această agresiune. Totodată, Baîrd 
a adăugat că dacă O.N.U. nu con
damnă Hondurasul și pe suveranii 
săi financiari ca agresori, această 
organizație va fi considerată un 
simulacru.

★
NEW YORK (Agerpres). — 

TASS transmite : Comentatorul zia
rului „New York Post” Max Ler
ner, referindu-se la atacul împotri
va Guatemalei scrie că „aceasta nu 
este o rebeliune oarecare ci o in. 
vazie bine plănuită și subvențio
nată din belșug". Recunoscînd că 
rebelii nu se bucură de sprijin în 
interiorul țării, Lerner declară că 
ei pot să sconteze numai „pe o re
beliune a ofițerilor din armată".

Referindu-se la chestiunea de a 
ști „în ce măsură sînt amestecate 
Statele Unite în această rebeliune”, 
Lerner scrie în continuare: „Ofi
cial sînt destul de prudent să râ- 
mîn un om care nu știe nimic. 
Cînd am fost însă în Guatemala, în 
cercurile antiguvernamentale, ca și 
în cercurile guvernamentale, toți 
înțelegeau prea bine că capitalul 
american nu este străin de acea
sta". In încheiere Lerner scrie că 
„Statele Unite sînt împotriva gu
vernului Arbens și sînt ferm hotă- 
rîte să-l înlăture prin orice mij
loace”.

reprezentanții comitetului militar 
și administrativ al provinciei Phu 
Tho și-au făcut intrarea în oraș în 
după amiaza zilei de 16 iunie.

In hotărîrea cu privire la darea 
de seamă despre activitatea Con
siliului Central al Sindicatelor din 
Uniunea Sovietică, cel de al XI-lea 
Congres al sindicatelor sovietice, 
care s-a încheiat recent, subliniază 
că sindicatele din U.R.S.S. și-au 
intensificat activitatea îndreptată 
spre întărirea mișcării muncitorești 
și sindicale internaționale în lupta 
pentru menținerea și întărirea pă
cii. Legăturile prietenești dintre 
sindicatele din U.R.S.S. și sindica
tele din străinătate s-au lărgit și 
s-au întărit. Rolul sindicatelor so
vietice în Federația Sindicală Mon
dială și în departamentele sale 
profesionale internaționale a cres
cut.

înființarea Federației Sindicale 
Mondiale a demascat în mod fă
țiș minciuna scizioniștilor social- 
democrați de dreapta cu privire la 
impasibilitatea de a stabili unita
tea mișcării sindicale internaționa
le în toată plenitudinea ei. Pentru 
prima oară în istoria mișcării 
muncitorești, în rîndurile F.S.M. 
sindicatele sovietice s-au unit cu 
sindicatele din întreaga Europă ca
pitalistă, din statele de democrație 
populară, din America, China șl 
din țările coloniale și dependente.

Activitatea comună a reprezen
tanților sindicatelor sovietice și 
sindicatelor din alte țări, desfășu
rată timp de cîțiva ani, constituie 
o dovadă grăitoare a faptului că Ia 
rezolvarea problemelor legate de 
apărarea nevoitor de zi cu zi ale 
oamenilor muncii, între organiza
țiile sindicale nu există și nici nu 
pot exista contradicții. Aceste con
tradicții se ivesc numai atunci cînd 
unii activiști sindicali iau calea 
trădării intereselor vitale ale cla
sei muncitoare, substituind lupte! 
pentru nevoile oamenilor muncit 
un joc politic străin clasei munci
toare. Năzuind spre stabilirea ade
văratei unități, sindicatele sovieti
ce au sprijinit și sprijină întruto-

Lucrările conferinței sindicatelor 
din Europa

Ședința din seara zilei de 21 iunie
BERLIN (Agerpres). — TASS:
In ședința din seara de 21 iunie 

a conferinței sindicale europene a 
luat cuvîntul reprezentantul mun
citorilor spanioli, I. Moix.

Pentru pregătirea și înfăptuirea 
planurilor lor agresive, a spus el, 
imperialiștii americani intențio
nează să folosească pe dictatorul 
fascist Franco, care la timpul său 
a reușit să acapareze puterea cu 
ajutorul lui Hitler și Mussolini.

In continuare, Moix a vorbit des
pre lupta curajoasă dusă de po. 
porul spaniol împotriva regimului 
fascist al lui Franco și a pregăti
rilor de război care provoacă în
răutățirea continuă a condițiilor de 
trai, și despre lupta pentru pace șl 
libertăți democratice.

A luat apoi cuvîntul Emilio 
Lanzetta, președintele sindicatului 
italian al salariaților din serviciile 
de ocrotire a sănătății publice.

El a vorbit despre situația grea 

tul inițiativa F.S.M., avînd drept 
scop realizarea de acțiuni în co
mun cu așa — numita „Confederație 
internațională a sindicatelor li
bere".

Or, liderii Confederației interna
ționale a sindicatelor libere, Mecny 
și Reuter — conducătorii A.F.L. și 
C.I.O. — acționând ca «genți aî 
capitalului american și ai celor 
mai reacționare cercuri din S.U.A., 

0au respins necontenit toate aceste 
propuneri ale F.S.M.

In zilele noastre, sindicatele din 
U.R.S.S. continuă lupta pentru în
tărirea și lărgirea permanentă a 
legăturilor prietenești cu clasa 
muncitoare și cu sindicatele din 
toate țările lumii.

Consiliul Central al Sindicatelor 
din Uniunea Sovietică este pentru 
stabilirea unor legături strînse cu 
Congresul sindicatelor britanice. 
Oamenii sovietici consideră că re
luarea activității Comitetului sindi
cal anglo-sovietic ar corespunde, 
fără îndoială, intereselor vitale ale 
oamenilor muncii din Anglia și 
U.R.S.S.

Legăturile indestructibile dintre 
sindicatele sovietice și sindicatele 
din Republica Populară Chineză, 
precum și din celelalte țări de de
mocrație populară, se întăresc ne
contenit. Aceste legături sînt ba
zate pe comunitatea de sarcini și 
scopuri — grija permanentă pentru 
ridicarea bunăstării oamenilor 
muncii și pentru îmbunătățirea con
dițiilor lor de muncă.

îndeplinind hotărîrea celui de al 
XI-lea Congres, sindicatele sovie
tice vor participa activ și de aci 
înainte la lucrările F.S.M., vor în
tări legăturile de prietenie frățeas
că cu sindicatele din Republica 
Populară Chineză și țările de de
mocrație populară, vor dezvolta le
găturile sindicatelor și muncitorilor 
din U.R.S.S. cu organizațiile sin
dicale din țările capitaliste și co
loniale. (Agerpres) 

a muncitorilor italieni și despre 
lupta poporului italian pentru îm
bunătățirea situației sale, pentru 
drepturi sociale și democratice ele
mentare. Această luptă, a subliniat 
el, este indisolubil legată de lupta 
pentru pace, împotriva „comuni
tății defensive europene”. Vorbito
rul următor, Olga Tournade, repre
zentanta sindicatelor franceze, a 
amintit despre lupta consecventă 
dusă de Confederația Generală a 
Muncii din Franța și de toți oame
nii muncii francezi împotriva pl.a. 
nurilor de război ale imperialiștilor 
americani în Europa, pentru pacea 
și securitatea popoarelor și pentrr 
drepturile sociale și politice ale oa
menilor muncii.

La ședință au mai luat cuvîn
tul delegați din Germania occiden
tală, Polonia, Argentina și din alte 
țări. Conferința își continuă lucră
rile.
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