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Sarcinile organizațiilor de bază 
pentru succesul campaniei de recoltare Spre noi succese în cinstea zi tei de 25 Jiugust
In aceste zile a început o etapă 

hotărîtoare în lupta pentru asigu
rarea pîinii poporului nostru mun
citor : strîngerea recoltei.

Hotărî{i de a răspunde cu cît 
mai însemnate succese în muncă 
chemării la întrecere pentru recol
te bogate, lansată în cinstea zilei 
de 23 August de oameni ai mun
cii din agricultură din unele 
G.A.S., S.M.T., gospodării colecti
ve și întovărășiri agricole din re
giunea Constanța, colectiviștii, în- 
tovărășiții și țăranii muncitori cu 
gospodării individuale din raionul 
nostru, antrenați în întrecerea so
cialistă și patriotică, desfășoară o 
însuflețită muncă pentru îngriji
rea culturilor și strîngerea recol
tei la timp și fără pierderi.

Unele organizâții de bază de la 
sate s-au orientat în mod operativ 
și au trecut la o muncă vie, con
cretă pentru aplicarea în practică 
a prevederilor Hotărîrii guvernu
lui și partidului.

In primele zile după apariția Ho
tărîrii . Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. și a C.C. al P.M.R. cu pri
vire la executarea lucrărilor de 
îngrijire a culturilor, recoltat, dez- 
miriștit, treierat, însămînțări și 
arături de toamnă, precum și cu 
privire la realizarea planului de 
colectare pe anul 1954, multe or
ganizații de bază din raion au 
trecut la desfășurarea unei largi 
munci politice și organizatorice în 
măsură să asigure succesul cam
paniei de vară.

După ce s-a prelucrat Hotărîrea 
în cadrul adunării generale a or
ganizației de bază din gospodăria 
agricolă colectivă din Obreja, mem
brii de partid au venit cu propu
neri prețioase privind organizarea 
muncii politice. Atît ei cît și agi
tatorii, cu care de asemeni s-a 
prelucrat Hotărîrea, au primit sar
cini concrete cu privire la campa
nia de vară. Ca rezultat al muncii 
politice desfășurată de comuniști, 
lucrările' de îngrijire .a culturilor 
și de pregătire a strîngerii recol
tei au fost executate la timp șl în 
bune condițiuni, gospodăria situ- 
îndu-se fruntașă pe raion în cam
panie.

Agitatorii din comunii Bără- 
banț, instruiți de către se
cretarul organizației de bază șf 
repartizați pe cele 12 sectoare, 
popularizează conținutul Hotărîrii 

și lămurește pe țăranii muncitori 
asupra necesității executării la 
timp și în bune condiții a munci
lor agricole. In cadrul căminului 
cultural, de asemeni sînt expuse 
conferințe care fac educație țără
nimii muncitoare. Gazeta de pere
te, prin materialele ce le publică, 
contribuie la mobilizarea țărani-, 
lor muncitori la lupta pentru ter
minarea cu succes a campaniei de 
recoltare. Toate acestea au deter
minat pe țăranii muncitori din co
mună să cheme la întrecere pa
triotică pe toți țăranii muncitori 
din raion, din primele zile ale în
trecerii ei obținînd însemnate re
zultate.

In urma activității politice des
fășurată de organizația de Fază 
din comuna Vințul de Jos un nu
măr însemnat de țărani muncitori 
și-au ridicat conștiința lor patrio
tică, ieșind primii pe raion la se
ceratul orzului și predarea obliga
țiilor față de stat.

Deși Hotărîrea guvernului și 
partidului cu privire la campania 
agricolă de vară a stabilit data 
de 20 iunie pentru’ terminarea tu
turor pregătirilor în vederea re
coltării, unele organizații de bază 
n-au vegheat la respectarea aces
tui termen, n-au luat în mînă cu 
toată răspunderea conducerea po
litică a pregătirii campaniei agri
cole de recoltare și colectări. Din 
cauză că la S. M. T. Alba organi
zația de bază n-a dat suficient 
sprijin conducerii, aceasta nici 
pînă în prezent n-a luat măsurile 
necesare, pentru terminarea repa
ratului inventarului agricol, ceea 
ce a dus la situația ca la G.A.C. 
Cistei, cu care stațiunea are con
tract, să nu se poată începe re
coltatul la vreme.

De o condamnabilă lipsă de 
răspundere față de sarcinile ce-i 
revin a dat dovadă și conducerea 
cooperativei „Munca Nouă”, de
oarece a tărăgănat efectuarea u- 
nor comenzi făcute de Ș. M. T., 
neținînd seama că timpul pentru 
recoltare nu îngăduie nici o întîr- 
ziere.

Unele organizații de bază, prin
tre care cele din comunele și sa
tele Teiuș, Oarda de Jos, Ighiu, 
Geoagiu de Sus, Geomal, Beldiu 
și altele, nu dau atenție muncii 
politice de masă. Agitatorii nu 
sunt instruiți, gazetele de perete 
desfășoară o slabă activitate, iar 
agitația vizuală este făcută la un 
nivel scăzut. Din această cauză 
țăranii muncitori din aceste sate 
nu cunosc angajamentele luate în 
cinstea zilei de 23 August de 
către oamenii muncii de pe ogoa
re din regiunea Constanța și aici nici 
nu este extinsă experiența de 
muncă rodnică a țăranilor munci
tori fruntași în agricultură, fapt ce 
Influențează negativ asupra des
fășurării muncilor agricole.

Timpul înaintat nu îngăduie 
nici o întîrziere. Operativitatea 
este o condiție de bază a succesu
lui muncilor agricole de vară.

Sarcina cea mai importantă a 
organelor de stat și de partid, a 
muncitorilor, tehnicienilor și spe
cialiștilor din agricultură, precum 
și a țărănimii muncitoare, în a- 
ceste săptămîni, este îndeplinirea 
la timp a lucrărilor de recoltat, 
dezmiriștit, treierat, realizarea în 
întregime a planului de colectări, 
precum și executarea lucrărilor de 
îngrijire a culturilor. Realizarea cu 
succes a acestor lucrări cer o 
mare concentrare de forțe, o te
meinică muncă de organizare și 
conducere, o grijă permanentă și 
spirit de răspundere din partea

(Continuare în pag. 4-a)

A obținut chitanța nr. 1 
pe raion

Căldura din ultimul timp a aju
tat mult, la coacerea culturilor de 
păioase, dînd astfel posibilitatea 
multor țărani muncitori cu gospo
dării individuale, întovărășiți și 
colectiviști din eomunele raionului 
nostru să înceapă secerișul.

Primii care au ieșit la seceriș 
au fost țăranii muncitori din comu
na Vințul de Jos, printre care Dra- 
gomir Nicolae, Aron Nicolae și alții.

Mulți dintre aceștia, pentru a 
asigura o recoltă bogată în anul 
viitor au executat dezmiriștitul 
printre clăi.

Țăranul muncitor Dragomir Ni
colae a transportat la arie orzul, 
pe’ care l-a și treierat, obțînînd o 
producție de 2.576 kg. la hectar.

Din orzul obținut la treierat a 
predat 25 kg. la baza de recepție 
din Vințul de Jos, drept cotă cu
venită statului, pentru care a ob
ținut chitanța Nr. 1, fiind convins 
că predarea cotelor este o înaltă 
îndatorire patriotică.

Colectiviștii din Șard 
răspund prin fapte 

chemării la întrecere
Membrii gospodăriei colective 

„Nicolae Bălcescu” din Șard,'înfi
ințată în acest an, au depus efor
turi sporite în munca de îngrijire 
a culturilor de păioase.

Lanurile de grîu ale gospodări
ei, ce se leagănă ușor la adierea 
vîntului, plivite de două ori, pro
mit o recoltă bogată. Hotărîți de 
a întîmpina ziua de 23 August cu 
noi succese în muncă, colecti
viștii, în această perioadă, acordă 
toată atenția lucrărilor de îngri
jire a porumbului, fa care zile
le trecute au început prașila a 
treia.

Amurgul serii începuse să se 
lase peste sat. Curtea gospodăriei 
colective „Petofi Sandor” din sa
tul Oiejdea fremăta de glasul co
lectiviștilor care se întorseseră de 
la munca cîmpului.

— Vom face bilanțul zilei de 
astăzi. Să intrăm în sală, tovarăși, 
acolo putem discuta mai bine — 
grăi Bartha Gheorghe, președin
tele gospodăriei. Sala de ședințe 
se umplu cît ai clipi din ochi. 
Fiecare colectivist era dornic să 
afle despre felul cum s-a muncit, 
cum s-au îndeplinit hotărîrile.

— Vă mulțumesc, tovarăși co
lectiviști, în numele organizației 
de bază, pentru munca depusă. 
Am terminat prașila porumbului 
în bune condițiuni — grăi cu vo
ce clară Kiss Fraricisc, secretarul 
organizației de bază. Avem un 
porumb de ți-e mai mare dragul 
să-1 privești, findcă-i lucrat așa 
cum scrie cartea și vă fi o adevă
rată sărbătoare cîrid se va strînge 
recolta — rodul muticii noastre.

După ce colectiviștii au discutat 
fel de fel de lucruri privitoare la

Colectiviștii Sibișan Marian, 
Gherman Nicolae, Brînză Florian, 
Munteanu Margareta, Dondoș 
Florian și Filipovici Virginia mun
cesc cu mult spor la prășitul po
rumbului.

Pregătindu-se pentru recoltare, 
membrii gospodăriei colective sînt 
hotărîți să nu piardă nici un bob 
din recoltă. In acest scop, ei și-au 
propus să secere grîul în pîrgă și 
în timpul cel mai scurt, iar pentru 
a asigura o recoltă bogată pentru 
anul viitor, să execute imediat dez
miriștitul.

Plantarea de vară 
a cartofului

Folosind metode agrotehnice 
înaintate, gospodăria agricolă de 
stat din Galda de Jos a iarovizat 
o cantitate însemnată de cartofi 
din varietatea „galben timpuriu”.

După ce au pregătit pămîntul 
așa după cum cer condițiunile a- 
grotehnice, muncitorii din brigada 
condusă de brigadierul Borșa Flo
rian de la secția Galda a executat 
plantatul de vară al cartofilor în 
cuiburi așezate în pătrat.

Metoda plantării de vară a car
tofului, care se aplică pentru pri
ma oară în raionul nostru, se exe
cută în acest an și de unele gos
podării colective din raion. Prin 
plantarea de vară a cartofului se 
asigură o sămînță sănătoasă, ne
degenerată, adoptată condițiilor de 
mediu local și cu o productivitate 
sporită.

Angajamentele prind viață
Angajamentele luate de către 

muncitorii, tehnicienii și funcțio
narii întreprinderii Zlatna îh 
cinstea marii sărbători a eTiberării 
patrei noastre sînt traduse zi de 
zi în viață. Astfel, angajamentul 

Exemplul colectiviștilor
munca cîmpului, președintele gos
podăriei a făcut o propunere.

— Tovarăși, — grăi el — noi 
am terminat prașila, dar vecinii 
noștri, colectiviștii din Benic încă 
n-au terminat-o. Să mergem în a- 
jutorul lor. Ce spuneți ?

— Mergem, tovarăși, mergem, 
că doar și ei sînt ca și noi, colec
tiviști. Și ei, ca și noi, luptă pen
tru același scop — întărirea gos
podăriilor colective — spuse Vass 
Susana, o fetișcană cu obrajii arși 
de soare.

— Să facem o scrisoare — in
tră în vorbă secretarul organiza
ției de bază — o scrisoare pe care 
s-o trimitem Comitetului Central 
al partidului, în care să arătăm 
cum noi, colectiviștii din Oiejdea, 
mergem în ajutorul fraților noștri 
din Benic.

— S-o facem, s-o facem — se 
auziră voci din sală. N-a trecut 
mult timp și secretarul dădu ci
tire scrisorii, prin care se spunea:

„Sub îndrumarea permanentă a 
organizației de bază și avînd 

cu privire la construcția unei băi 
cu trei dușuri, care trebuia să 
intre în funcțiune în a doua ju
mătate a lunii curente, a fost în
deplinit pînă în ziua de 6 iulie. 
De asemeni, în proporție de 70% 
au fost îndeplinite încă o serie de 
alte angajamente, printre care și 
repararea unei instalații, iar în 
proporție de 50 la sută au 
fost îndeplinite alte angajamente.

Muncitorii, tehnicienii și func
ționarii întreprinderii Zlatna sînt 
hotărîți ca pînă la 23 August să 
îndeplinească toate angajamente
le luate, cinstind astfel glorioasa 
aniversare a unui deceniu de la 
eliberarea patriei noastre.

TREGER FELIX coresp. voi.

Succesul tinerilor 
U. T. M.-iști

Brigăzile de calitate care lucrea
ză în cadrul fabricii de ceramică 
„Sîntimbru” sînt de un ajutor pre
țios în bătălia pentru îndeplinirea 
planului și îmbunătățirea, calității 
produselor. Alături de muncitorii 
vîrstnici, și tinerii duc lupta pen
tru a cinsti ziua de 23 August — 
ziua eliberării poporului nostru — 
prin noi realizări în muncă. An
gajamentele luate de tineri, prind 
viață. Astfel, brigada de calitate 
condusă de utemista Csapo Irina 
își depășește zilnic norma cu peste 
50%, iar produsele date sînt de 
bună calitate. De asemeni, briga
da de tineri care lucrează la în
treținerea utilajelor are ca scop să 
supravegheze ca procesul de pro
ducție să se desfășoare în condi
țiunile cele mai bune. Tineri, că 
Dreghici Aurelia, Pădureanu Vale
ria, Vardegher Ștefan, Cimpoeș 
Nicolae și alții, sînt printre primii 
în lupta pentru îndeplinirea an
gajamentelor.

exemplul comuniștilor, noi am Ter
minat cea de a 2-a prașilă la po
rumb și am hotărît ca, începînd din 
ziua de 6 iulie să mergem în aju
torul colectiviștilor din Benic, conș- 
tienți fiind că prin aceasta aducem 
o contribuție ca și ei să obțină re
colte bogate.

Sîntem convinși că inițiativa 
pornită în cadrul gospodăriei 
noastre colective va însufleți și pe 
alți membrii ai gospodăriilor co
lective, întovărășirilor și pe țăra
nii muncitori cu gospodării indi
viduale pentru a se ajuta între ei, 
contribuind prin aceasta la termi
narea din timp a muncilor agri
cole — chezășia obținerii de re
colte bogate”.

■— Și acesta este unul din an
gajamentele pe care le-am luat în 
cinstea măreței zile de 23 August. 
Mîine vom pleca la Benic, 
tovarăși — încheie secretarul.

In ziua de 6 iulie, în cîlteva 
căruțe colectiviștii se îndreptau 
spre Benic. Angajamentul s-a 
tranfsormat în fapt.



DIN ȚARA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI
Noi orașe pe harta U. R. S. S.

Pe hăr(ile geografice ale Uniu
nii Sovietice au apărut cîteva 
orașe noi.

... Orașul Angarsk, cel mai tî- 
năr oraș din Siberia de est, si
tuat în apropiere de lacul Baikal, 
pe malul unuia din afluienții flu
viului Angara, se dezvoltă în ritm 
rapid. Pe locul unde acum cîțiva 
ani mai fremăta taigaua, se înaltă 
în prezent cvartale de case con
fortabile, au fost construite șosele 
asfaltate. Intr-un scurt interval de 
timp, la Angarsk au fost clădite 
14 școli teoretice, o școală tehnică 
industrială, zeci de magazine.

... Orașul Almetevsk — noul 
centru al industriei petrolifere a 
R.A.S.S. Tătară—este de asemenea 
foarte tînăr. Institutul de proec- 
tări de orașe din Moscova întoc
mește în prezent un plan general 
de dezvoltare a orașului Alme- 

tevsk, prevăzut pentru 20—25 ani. 
Dar de pe acum aici au și înce

Cunoscutul motorist P. Starjinsk din Ural, în mijlocul familiei.

A conduce o mare gospodărie, 
cu multe ramuri de producție, nu 
este o treabă ușoară. Artelul agri- 
col „Pobeda”, al cărui președinte 
am fost ales acum un an, are 
6.000 ha de suprafață semănată. 
Principala ramură de producție a 
colhozului o constituie cultura ce
realelor, dar mai avem și mari 
grădini de legume, precum și bostă- 
nării. In fermele artelului se nu
mără peste 3.000 capete de vite și 
multe păsări. De cultura cîmpulul 
se ocupă cinci brigăzi de produc
ție. Pășunile și fînețele colhozului 
se întind pe zeci de kilometri.

Desigur, dacă președintele unui 
asemenea colhoz va încerca să-și 
asume întreaga conducere a tre
burilor curente, el nu va avea timp 
să-și ridice nivelul cultural, să se 
ocupe de familie, iar treburile în 
colhoz este puțin probabil că vor 
merge bine. Dar prin aceasta nu 
vreau să spun că un președinte 
de colhoz trebuie să treacă în
treaga răspundere asupra altor 
persoane din administrație și el 
să se rezume numai la a da în
drumări.

Un președinte de artei agrico! 
trebuie să antreneze activul la 
conducerea treburilor artelului, 
trebuie să știe să aleagă dintre 
treburile importante sau mai puțin 
importante pe care colhozul tre
buie să le rezolve zilnic ceea ce 
este principal, pentru ca ziua lui 
de muncă să nu se irosească în 

put vaste lucrări de construcție; 
se înalță o serie de clădiri fru
moase cu mai multe etaje, se a- 
menajează parcuri și bulevarde 
frumoase.

In noul oraș se prevede să se 
construiască în fiecare an case de 
locuit cu o suprafață totală de 
40.000 m.p.

Aici se vor construi de aseme
nea clădiri pentru un teatru, o 
școală muzicală, o filarmonică, 
cîteva cinematografe. A fost apro
bat proiectul de construcție a u- 
nui palat cultural, care va avea o 
sală de spectacole cu o capacitate 
de 500 locuri.

Institutul de proiectări de ora
șe elaborează în prezent schemele 
și planul unui nou oraș în golful 
Nahodka, din Orfentul îndepărtat, 
precum și ale orașului Volski, si
tuat la nord de hidrocentrala de 
la Stalingrad. (Agerpres) 

O zi de muncă a unui președinte de colhoz
soluționarea unor chestiuni mă
runte.

Fiecare președinte de artei gă
sește un sprijin de nădejde în 
membrii consiliului de conducere, 
în brigadieri, în șefii de ferme, în 
specialiștii colhozului. Și dacă 
președintele de colhoz va ști să-I 
educe în spiritul răspunderii față 
de sectorul încredințat, dacă îi va 
conduce cu competență, daca îi va 
ajuta, dacă va avea față de ei exi
gența respectivă, el va găsi timp 
și pentru studii, și pentru o odih
nă plăcută, și ceea ce este princi
pal, conducînd gospodăria vă ști 
să privească înainte.

Cum îmi organizez eu ziua mea 
de muncă ?

Producția colhozului este atît ds 
variată, încît o zi nu seamănă cu 
cealaltă. Totuși mi-am format un 
oarecare sistem de organizare a 
timpului meu de lucru. De regulă, 
'm perioada însămînțărilor sau a 
recoltării, sosesc la biroul admi
nistrației la ora 5 dimineața și 
stau de vorbă cu colhoznicii, care 
vin aici fie pentru treburile gos
podăriei, fie pentru o chestiune 
personală. Eu caut întotdeauna să 
le satisfac cererile dar numai prin 
intermediul brigadierilor.

Convorbirile cu colhoznicii du
rează deobicei pînă la ora 6, cînd 
vine locțiitorul meu, Ivan Dmitrie- 
vici Uskov. Tot el este și secretar 
al organizației de partid. Ne îrițe-

Cinematograful în satele 
sovietice

Anul acesta va fi considerabil 
îmbunătățită deservirea cinemato
grafică a populației rurale din 
Uniunea Sovietică.

In prezent în satele din U.R.S.S. 
funcționează peste 36.000 instala
ții cinematografice, ceea ce repre
zintă mai mult de 50% din numă
rul total al instalațiilor cinemato
grafice existente în U.R.S.S. Anul 
acesta în localitățile rurale ale 
U.R.S.S, se vor deschide alte 
3.000 de cinematografe.

Festivalul unional al filmelor a- 
gricole, care s-a încheiat recent, 
a pus bazele difuzării pe schră 
mai largă a filmelor la sate. Nu
mai în decurs de patru luni, fil
mele consacrate agrotehnicii îna
intate au fost vizionate de 
28.000.000 de persoane — cu 
cîteva milioane mai mult decît a- 
nul trecut. Anul acesta vor fi tur
nate alte 80 de filme agricole, 
care vor fi multiplicate în zeci 
de mii de copii și difuzate în 
toate republicile, ținuturile și re
giunile U.R.S.S.

Se acordă o atenție deosebită 
deservirii regiunilor de valorifi
care a pămînturilor virgine și în- 
țelenite din R.S.F.S.R. și Kazah- 
stan. Aici au fost trimise supli
mentar 850 caravane cinematogra
fice și peste 700 centrale electrice 
mobile. -------

Satele sînt înzestrate cu apara
tură cinematografică nouă. In a- 
nul curent, raioanele sătești vor 
primi 7.000 de noi aparate pentru 
peliculă lată și îngustă.

In următorii cinci ani, rețeaua 
cinematografică din U.R.S.S. tre
buie să crească aproape de două 
ori. Toate marile colhozuri, sov
hozuri și stațiuni de mașini și 
tractoare vor dispune de instalații 
cinematografice permanente.

(Agerpres)

de agronom I. ZABOROVSKI 
președintele colhozului „Pobeda" din 
raionul Bogatov, regiunea Kulbîșev 

legem atunci în ce brigadă să 
plece fiecare din noi. Uskov răs
punde pentru sectorul zootehnic, 
de .aceea el pleacă de cele mal 
multe ori la ferme sau în brigă
zile de producție a nutrețurilor. Eu 
mă îndrept spre acel sector de 
producție unde în ajun, la scurta 
consfătuire din fiecare seară, s-a 
constatat o rămînere în urmă.

Voi da un exemplu. Odată, bri
gada de tractoare a lui Budaev, 
care lucra la cultivația premergă
toare însămînțării a ogorului de 
toamnă, nu a dat suficient randa
ment. M-am și dus acolo. Am 
constatat că tractoriștii își înce
peau lucrul tîrziu, că unul din lu
crătorii de pe remorcă nu s-a pre
zentat la cîmp. Am atras atenția 
brigadierului Finutin că nu reali
zează operativitate în muncă, am 
stabilit imediat să vină un colhoz
nic care să deservească agregatul.

In perioada însămînțării florii 
soarelui m-am dus în orele de di
mineață acolo unde lucrau agre
gatele de semănat, ajutînd la re
glarea semănătorilor, în vederea 
însămînțării în cuiburi așezate în 
pătrat.

In timpul sădirii cartofilor și le
gumelor m-am dus la legumicul
tori, am ajutat pe agronom să re
zolve o serie de probleme organi

Aspecte dintr-una din secțiile fabricii de ciorapi și tricotaje din Tașchent. 
In foto: Stahanovista Zarifa Slodjaieva.

Bielorusia în ajunul secerișului
Stațiunile de mașini și tractoa

re din Bielorusia primesc tehnică 
nouă în vederea secerișului care 
va începe în curînd. Aici s-au pri
mit aproximativ 700 combine ce
realiere. Numărul uscătoriilor șf 
al mașinilor de curățit cereale, mo
bile și staționare, a crescut de opt 
ori în comparație cu anul trecut.

Anul acesta, pe cîmpurile colho
zurilor din Bielorusia vor lucra 
pentru prima oară aproximativ

Noi varietăți
La stațiunea Institutului unio

nal de fitotehnie din Asia Centra
lă s-au obținut noi varietăți de 
struguri. Strugurii de varietatea 
„Oktiabrskîi” se remarcă prin 
faptul că pot fi ușor transportați 
în regiunile îndepărtate din nor
dul Uniunii Sovietice. Cînd se face 
transportarea la o distanță de 
peste 4.000 km. boabele se păstrea
ză bine timp de 18 zile. Produc
tivitatea acestei varietăți atinge 
20 tone la hectar.

Strugurii de varietatea „Negri 

zatorice, urmărind totodată calita
tea lucrărilor de sădire.

Vizitarea brigăzilor durează 
4—5 ore. La 11 dimineața caut să 
fiu acasă. Răsfoiesc ziarele, mă 
odihnesc puțin. E drept, cîteodată 
această ordine este turburată, dar 
asta se întîmplă numai în perioa
dele de muncă mai intensă.

După aceea mă întorc din nou 
la birou. In acest timp, colhoznici! 
sînt în pauza de la prînz și au 
astfel posibilitatea să vină la pre
ședinte pentru treburile lor perso
nale.

In colhozul nostru se construiesc 
o serie de clădiri necesare creș
terii animalelor. Se întîmplă foar
te rar ca eu să nu vizitez o zi bri
gada de construcție. Acolo mă duc 
în orele de după amiază. Tot 
atunci trec pe la fierărie. Dacă 
colhoznicii se plîng că le lipsește 
un material oarecare, o piesă, sati 
au alte neajunsuri, eu îmi notez 
totul și apoi iau măsurile nece
sare.

Adunările și ședințele le ținem 
seara. Odată la cinci zile sînt con- 
vocați brigadierii și toate cddrele 
de conducere la o consfătuire de 
producție, în cadrul căreia se face 
bilanțul celor cinci zile precedente 
și se trasează sarcinile pentru ur
mătoarele cinci zile.

La S.M.T. nu trebuie să mă 
duc prea des, deoarece directorul 
S.M.T.-ului trece pe la colhoz cam 

2000 combine pentru recoltat car
tofii.

O mare parte din aceste mașini 
au și sosit la stațiunile de mașini 
și tractoare. Se aduc de asemenea 
combine pentru recoltarea sfeclei, 
a culturilor de siloz etc. Nivelul 
mecanizării lucrărilor de recoltare 
crește în colhozurile Bielorusiei 
aproape cu o treime în comparație 
cu anul trecut. (Agerpres)

de struguri
de masă” sînt de asemenea desti
nați expedierii în regiunile nor
dice ale U.R.S.S., iar varietatea 
„T.arnau”, care dă boabe fără- se
mințe, este destinată fabricării vi
nurilor de masă și șampaniei. Ele 
dau o producție la hectar de 3—4 
ori mai mare decît varietatea fran
ceză „Pinot negru”. Stațiunea a 
expediat peste 200.000 butași din 
noile varietăți de viță de vie mul
tor colhozuri, sovhozuri și stați
uni experimentale din U.R.S.S.

(Agerpres)

odată la două zile și rezolvăm pe 
loc toate chestiunile.

Carnetul președintelui de col
hoz este însoțitorul meu perma
nent. Acesta conține principalele 
date economice ale gospodăriei, 
sarcinile de plan pentru toate ra
murile de producție pe an, pe 
lună, iar pentru unele lucrări chiar 
pe zile.

Carnetul conține, de pildă, o 
schiță a asolamentului, date asu
pra culturilor ce se seamănă pe 
fiecare cîmp, sarcinile de plan în 
ce privește însămînțările de pri
măvară și de toamnă, producția 
la hectar, dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor și ridicarea productivi
tății lor, date asupra mijloacelor 
de producție existente în brigăzi, 
asupra efectivului brigăzilor, nu
mărului de vite de la ferme, pla
nurile lunare ale livrărilor de pro
duse agricole către stat.

Seara citesc întotdeauna sau mă 
pregătesc a ține o conferință sau 
un referat. Astă iarnă, împreună 
cu agronomul, am predat la cursu
rile agrotehnice pentru colhoznici. 
Nu de mult am ținut o conferință 
despre economia agricolă în ca
drul seminarului activului de par
tid. Mă străduiesc să nu pierd din 
vedere nimic din ceea ce este nou, 
să fiu la curent cu literatura care 
tratează despre problemele agri
cole. (Agerpres)



VIAȚA DE PARTID

încheierea anului școlar al învățămîntului de partid
Toată atenția pentru îndeplinirea planului de colectări

Cu prilejul încheierii anului șco
lar al învățămîntului de partid, a 
avut loc la cabinetul de partid al 
Comitetului raional P.M.R., o 
consfătuire cu propagandiștii din 
raion, în care s-a făcut bilanțul 
muncii desfășurate în decursul 
.anului.

Din referatul prezentat, precum 
și din discuțiile purtate a reieșit 
.că în lumina Hotărîrii partidului 
cu privire la învățămîntul de par
tid, în anul școlar 1953—1954 au 
.fost încadrați în cele peste 70 de 
cercuri și cursuri aproape 50% din 
■totalul membrilor și candidaților 
de partid din raion, dintre care 
.majoritatea și-au însușit bine ma
terialul prevăzut în programul de 
studiu. O serie de organizații de 
bază ca, de pildă, de la I.C.C.F.H., 
C.F.R. întreținere Alba-Iulia, 

■G.A.C. Cistei și din comunele 
Mihalț, hăpria și altele, s-au preo
cupat permanent de ridicarea nive
lului învățămîntului de partid. To
varășul Ordeanu Simion, propa
gandist la C.F.R. întreținere Alba, 
în adunările organizației de bază, 
făcea o scurtă informare asupra 
activității cursului seral și arăta 
lipsurile cursanților, ceea ce a 
menținut nivelul frecvenței la curs 
■și a îmbunătățit conținutul con
vorbirilor.

In anul acesta organizațiile de 
bază din raion au pus un mai 
mare accent pe conținutul tnvă- 
țămîntului de partid, fapt ce a 
contribuit la ridicarea nivelului de 
cunoștințe al cursanților și la mo
bilizarea lor în lupta pentru obți
nerea de rezultate practice la lo
cul de muncă. La C.F.R. Depou 
Teiuș, de pildă, fruntași în lupta 
■pentru economii sînt tovarășii 
Tușineanu Flavius, Mozeș Alexan
dru, Ungur S. și alții, care sînt 
membrii ai cercului de studiu al 
Istoriei P.C.U.S. anul II. Colec
tiviștii din Țelna, încadrați în 
cursul seral, au trecut cu hotărîre 
Sa aplicarea în practică a reguli

lor agrotehnice. Cursanții din 
G.A.C. Cistei și Căpud, din co
muna Mihalț și din alte cursuri 
au fost în fruntea muncilor agri
cole.

Dar, cu toate rezultatele pozi
tive obținute în desfășurarea în
vățămîntului de partid, au existat 
și o serie de lipsuri. Din cauză că 
birourile organizației de bază de 
la C. F. R. Teiuș la încadrarea 
membrilor și nemembrilor de 
partid au muncit în mod birocra
tic, neținînd seamă de specificul 
muncii în această unitate, de 
greutățile în munca membrilor de 
partid și de posibilitățile fiecăruia, 
cursul seral a funcționat în mod 
defectuos, frecvența nefiind mai 
mare de 50°/#.

De aceeași lipsă de răspundere 
în aplicarea Hotărîrii C.C. al 
P.M.R. a dat dovadă și biroul or
ganizației de bază de la fabrica 
„Sîntimbru" (secretar tov. Bocă- 
nici Ilie), care a făcut înscrieri 
formale la cursul seral, iar din cei 
încadrați numai 2 aveau posibili
tatea să ■ frecventeze regulat, din 
care cauză cursul nu a dat rezul
tate. Asemenea lipsuri s-au mani
festat și din partea birourilor or
ganizațiilor de bază de la 
U.R.C.AD., moara „N. Bălcescu”, 
Atelierul de zonă șl Mișcare 
C.F.R. Alba-Iulia și altele.

Dacă la cercurile de tip supe
rior, în care au fost încadrate un 
număr însemnat de cadre de con
ducere, majoritatea tovarășilor în
cadrați au dat rezultate bune, to
tuși sînt unii activiști din orga
nizațiile de masă și conducători 
de întreprinderi și instituții, ca de 
exemplu, tovarășii Filus Mihai, 
Mureșan Grigore, Cristea loan, 
Băiescu Liviu, Bucur Anton și al
ții, care n-au participat aproape 
de loc la cerc, avînd o atitudine 
formală față de studiu și, cu tot 
ajutorul dat în cursul anului, nu 
au căutat să-și schimbe atitudi
nea, iar organizațiile de bază din 

care fac parte nu au analizat lip
surile ce s-au manifestat în aceas
tă privință.

In ce privește conținutul învă- 
lămîntului în unele cercuri și 
cursuri, s-a manifestat tendința de 
tratare abstractă a problemelor, 
așa cum a fost cazul cu tovară
șul Ciovică I., propagandist la 
cercul de studiu al Istoriei anul I 
de la Sfatul popular raional. Unii 
propagandiști nu au vegheat cu 
destulă perseverență pentru apă
rarea purității ideologice a învă
țăturii marxist-leniniste, ceea ce 
a dus la crearea unor confuzii, așa 
cum s-a petrecut faptul la cercu
rile de studiu al Istoriei P.C.U.S. 
anul II din Vințul de Jos, Zlatna 
și altele.

De o condamnabilă lipsă de răs
pundere față de sarcina importan
tă ce i s-a încredințat, a dat do
vadă propagandistul Chicideanu I. 
de la C.F.R. Teiuș, care în mai 
multe rînduri s-a prezentat nepre
gătit cu lecțiile în fața cursanților, 
iar uneori a lăsat să se strecoare 
în cadrul convorbirilor date inexac
te în legătură cu realizările regi
mului de democrație populară.

După ce referatul și discuțiile 
purtate pe marginea lui au sco3 
în evidență realizările și lipsurile 
avute în domeniul învățămîntului 
de partid, un număr însemnat de 
propagandiști, printre care tova
rășii Dumitru Loghin, Dimitriu I., 
Pavel Traian, Dragosin Simion, 
Repede Sabina și alții, au 
fost stimulați prin acordarea de 
diferite cărți.

Trăgînd învățăminte prețioase 
din lipsurile ce s-au manifestat în 
activitatea lor, în domeniul învă
țămîntului de partid, organizațiile 
de bază au datoria de a acorda 
toată atenția pregătirii noului an 
școlar și să depună toate efortu
rile pentru a asigura în anul viitor 
ridicarea nivelului propagandei de 
partid la nivelul mărețelor sar
cini trasate de partid și guvern.

In multe comune din raionul 
nostru țăranii muncitori, conside
rând achitarea cotelor către stat 
drept o înaltă îndatorire patrio
tică, au predat la vreme cotele 
de carne, lapte și lînă. Pînă în 
prezent, pe raion cotele au fost 
achitate în proporție de 100% la 
carne, 103% la lapte de oaie, 56% 
la lapte de vacă și 103% la lînă.

In frunte la predarea cotelor se 
află orașul Alba-Iulia și comuna 
Pețelca. Pînă la data de 30 iu
nie, în orașul Alba-Iulia cotele au 
fost achitate în proporție de 
146% la carne, 105% la lapte de 
oaie, 100% la lapte de vacă și 
100% la lînă, iar în comuna Pe
țelca planul de colectări la carne, 
lapte și lînă a fost de asemeni 
realizat și chiar depășit.

Nu același lucru se poate spune 
despre comuna Cricău, care pînă 
la 1 iulie nu a realizat planul la 
colectările de carne decît în pro
porție de 93%, lapte de vacă 55% 
și lînă 76%. Acest fapt se dato-

Și
Răspunzînd chemării la . între

cerea lansată de oamenii muncii 
din agricultură din regiunea Con
stanța, membrii întovărășirii agri
cole „7 Noiembrie” din Vințul de 
Jos se străduiesc să-și îndepli
nească angajamentele luate. Ast
fel, ei au prășit pînă la 4 iulie de 
două ori porumbul semănat în 
rînduri și de 3 ori porumbul se
mănat în cuiburi așezate în pă
trat.

Pentru ca strînsul recoltei șf 
treierișul să-i găsească pe deplin 
pregătiți, întovărășiți! au amena

-au pregătit aria

Aprovizionarea cu legume a centrelor
Colectivele de muncitori de la 

cooperativele Mihalț, Alba-Iulia, 
Ighiu și Vințul de Jos, antrenate 
în întrecerea socialistă în cinstea 
conferinței regionale, obțin impor
tante succese în munca de achizi
ții la legume și zarzavaturi. 

rește comitetului executiv al sfa
tului popular comunal care nu a 
acordat atenție suficientă colec
tărilor și nu a 'tras la răspundere 
pe colectorul Făt Teodor, care în 
orele de program obișnuiește să 
consume băutură de la chiabu- 
roaica Truța Elena. De asemeni, 
nu lămurește în măsură suficien
tă țărănimea muncitoare despre 
importanța achitării cotelor, situ
ație în care se află, de pildă, ță
ranii muncitori Vlad Traian din 
Cricău, Nistor Cornel din satul 
Bucerdea, etc., care nu și-au 
achitat cota de lînă.

Pentru îndeplinirea planului la 
colectările de carne, lapte și lînă, 
comitetul executiv al sfatului popu
lar și organizațiile de bază din 
comună și satele aparținătoare 
trebuie să se ocupe îndeaproape 
de problema colectărilor, pentru a 
lămuri pe toți țăranii muncitori că 
achitarea cotelor este o îndatorire 
obligatorie de la care’ nu se poate 
sustrage nimeni.

jat din vreme aria. Ei au 
marcat terenul după indicațiile 

tehnice date de tehnicianul sfatu
lui popular raional, au con
fecționat baraca pentru cerea
le, au instalat pichetul de in
cendiu, au săpat și amenajat bor
deiul pentru carburanți etc. In
trarea pe arie este indicată prin- 
tr-un frumos portal cu steaguri, 
iar pentru desfășurarea muncii de 
agitație vizuală, aria a fost pre
văzută cu o gazetă de perete și 
panouri. De asemeni, diferitele in
dicatoare plasate pe teren dove
desc buna organizare a ariei.

muncitorești
Astfel, de la 1 la 5 iulie 

ele au achiziționat din contractări 
1.800 kg. ceapă verde, 3.500 kg. 
fasole verde, 2.500 kg. cartofi, 
3.500 kg. gulii și 3.300 kg. rădăei- 
noase, care au fost expediate în 
centrele muncitorești .de la Hune
doara și Petroșani.

Să îmbunătățim necontenit activitatea sportivă
Făcînd o privire asupra activi

tății sportive în raionul Alba, în 
anii care s-au scurs de la apariția 
Hotărîrii Biroului Politic al C.C 
al P.M.R. din 26 iunie 1949, se 
poate spune că s-au dobîndit rea
lizări mari, care au ridicat mișca
rea de cultură fizică și sport pe o 
treaptă și mai înaltă. Introduce
rea complexului G.M.A. și numă
rul mare de purtători ai insignei 
<j.M.A. dovedește interesul pe 
care oamenii muncii din raionul 
nostru îl acordă mișcării sportive, 
precum -și largile posibilități crea
te de partid și guvern pentru 
■dezvoltarea continuă a culturii fi- 
-zice și a sportului.

Colectivele sportive din raionul 
nostru au peste 790 membri, iar 
numărul celor care poartă insigna 
•G.M.A. gradul I a întrecut cifra 
de 400. Manifestațiile sportive de 
masă, ca: „spartachiada satelor”, 
„crosurile”, „Să întîmpinăm 1 Mai” 
etc., s-au bucurat de o mare par
ticipare din partea oamenilor mun
cii. Acest lucru îl dovedește cei 
5400 de tineri și vîrstnici, bărbați 
și femei, care au luat startul în- 
trecîndu-se în sport.

Dacă în activitatea sportivă din 
raionul nostru -s-au obținut suc

cese, trebuie spus că mai există 
și o serie de lipsuri care au frînat 
dezvoltarea multilaterală a miș
cării sportive. Astfel unele colec
tive sportive, cum ar fi „Flamura 
Roșie”, „Metalul”, „Locomotiva" 
și altele, nu au acordat atenție 
suficientă ridicării și calificării ti
nerilor sportivi în diferite ramuri 
ale sportului. Conducerile acestor 
colective nu colaborează între ele, 
nu se ajută în mod tovărășesc 
pentru a da posibilitatea formării 
unei echipe de fotbal care să re
prezinte raionul nostru în cadrul 
campionatelor. Actuala echipă 
„Flamura Roșie”, care joacă în 
campionatul regional, muncește ne
satisfăcător. Jocurile desfășurate 
de jucătorii acestei echipe sînt de 
multe ori sub nivelul așteptat, din 
cauză că jucătorii nu posedă teh
nica unui joc colectiv, nu se aju
tă între ei pentru a dobîndi vic
toria. Același lucru se poate spu
ne și despre echipele colectivelor 
„Metalul”, „Locomotiva” și altele. 
Jocul slab, defectuos uneori, pe 
care jucătorii de fotbal îl oferă 
spectatorilor a creat în rîndul a- 
cestora o atmosferă neplăcută, iar 
de multe ori chiar de huliganism.

Faptul că unii jucători, ca 
Pleșa Petru, Coșeru Ștefan, Lă
cătuș Bazil, Cimpoeș Emil și al
ții, manifestă atitudini nesportive, 
se datorește în primul rînd lipsei 
de ' educație politică a sportivilor. 
Rare sînt cazurile cînd colectivele 
sportive țin ședințe educative, așa 
cum rare sînt cazurile cînd orga
nizațiile de partid, organizațiile 
de bază U.T.M. și comitetele sin
dicale analizează activitatea spor
tivă în cadrul adunărilor. Colec
tivele sportive și îndeosebi condu
cerile lor nu țin ședințe de specia
litate cu sportivii, nu analizează 
profund după terminarea fiecărui 
joc de fotbal, felul cum s-a desfă
șurat, care a fost poziția și atitu
dinea jucătorilor ș.a.m.d.

Un alt fapt care împiedică, ca 
munca colectivelor de fotbal să 
se desfășoare în bune condițiuni 
îl constituie și arbitrajul. De mul
te ori s-a văzul că arbitrii, în
deosebi la fotbal, nu sînt bine pre
gătiți. Ei nu țin în mînă jocul, nu 
iau măsuri imediate împotriva a- 
celor jucători care calcă disciplina 
spotrivă. Colegiul de arbitrii din 
orașul nostru, în frunte cu tova
rășul Șara Coriolan, nu se ocupă 

în mod suficient de educația po
litică a arbitrilor. Ședințele de 
specialitate se țin sub nivelul sar
cinilor, nu se dezbat în mod con
cret problemele jocului de fotbal. 
Arbitrii de multe ori stau pasivi în 
fața sarcinilor mari pe care ei le 
au. Sînt cazuri cînd arbitrii n-au 
participat la ședințe. Arbitrul Rada 
Nicolae, de pildă, manifestă o ne
păsare totală față de problemele 
puse de colegiul de arbijtrii, iar 
alții, ca Vasilescu Vasile și Czu- 
kor Ion, se eschivează de la înde
plinirea sarcinilor, invocînd fel și 
fel de motive.

O lipsă serioasă o are și 
C.C.F.S.-ul raional, (responsabil to
varășul Antal I.), care nu a analizat 
și ajutat suficient în muncă colec
tivele sportive, ocupîndu-se mai 
mult de alte probleme, care nu au 
o importanță atît de mare. Con
ducerea C.C.F.S.-ului raional va 
trebui pe viitor să țină ședințe cu 
conducerile colectivelor sportive, 
să le dea indicații și să controleze 
amănunțit activitatea acestora.

Este timpul ca C.C.F.S.-ul și co
lectivele sportive să facă din acti
vitatea sportivă din raionul nostru 
un important mijloc de educare 
comunistă și patriotică a sportivi
lor.

Recoltatul ierburilor perene 
pentru semințe

In scopul dezvoltării creșterii a- 
nimalelor în raionul nostru, secția 
agricolă a sfatului popular raio
nal acordă o atenție deosebită cul
turilor de Ierburi perene pentru 
îmbunătățirea pășunilor și fînețelor.

Din cele 54 hectare de ierburi 
perene din cîmpul de înmulțire, in
trate în producție în acest an, s-a 
recoltat pînă în prezent 34 hectare 
din păiușul livezilor, golomăț, o- 
văscior și sparcetă, care promit o 
recoltă bogată.

Construim un cămin cultural
Nu de mult, în comuna Intre- 

galde a avut loc o adunare popu
lară, în cadrul căreia s-a hotărît 
terminarea lucrărilor căminului 
cultural prin sumele încasate din 
autoimpunere. In cadrul acestei 
adunări mai mulți cetățeni, prin
tre care și Bunea Florean, Țîr Ni
colae, Șuibea N. și alții, au fost 
printre primii care și-au achitat 
autoimpunerile pe anul 1954.

In curînd, în comuna noastră 
de munte, unde pe timpul stăpî- 
nirii burghezo-moșierilor nu pu
tea fi nici vorbă de cultură, noul 
cămin cultural, unul din cele mai 
frumoase cămine din raion, va 
răspîndi din plin lumina culturii.

ANA FLOREA 
coresp. voluntar



PE TEME EXTERNE

Grija pentru țărănimea muncitoare 
din R. D. Vietnam

V. M. Molotov a primit delegația 
reprezentanților vieții publice din India

Republica Democrată Vietnam 
este o țară de agricultori. Țărăni
mea .constituie 90% din populație, 
înainte de eliberare, țărănimea 
vietnameză era supusă unui dublu 
jug-al imperialiștilor francezi și 
al feudalilor locali. Țăranii trăiau 
în cruntă mizerie și ignoranță. Ei 
aveau de plătit arenzi mari și 
impozite grele. In timpul ocupa
ției franceze 40% din țărani erau 
lipsiți de pămînt. îndată după o- 
cuparea Vietnamului, colonialiștii 
francezi au început să acapareze 
cele mai bune pămînturi ale ță
ranilor vietnamezi. Mai tîrziu în 
timpul crizei economice din 1929— 
1931, cînd țăranii vietnamezi nu 
au putut- să-și plătească datoriile 
către băncile franceze, acestea au 
acaparat loturi considerabile de 
pămînt roditor, care fuseseră ipo
tecate.

Sub protecția colonialiștilor fran
cezi, clerul catolic a jefuit la rîn- 
dul său mari întinderi de pămînt 
de la țărani. Astfel, în provincia 
Ninh-Thuan, 30% din suprafața 
cultivabilă a fost acaparată de 
colonelul Duval, iar alte 30% de 
reprezentanții bisericii catolice. Je
fuirea pămînturilor a luat propor
ții deosebit de mari în Vietnamul 
de sud, renumit pentru întinsele 
sale pămînturi roditoare. In a- 
ceastă parte a țării 6.300 proprie
tari de pămînt posedau 45% din su
prafața cultivabilă, în timp ce 66% 
din țărani nu aveau nici un petec de 
pămînt. Colonialiștii francezi, care 
au jefuit 25% din întreaga supra
față cultivabilă a Vietnamului, 
posedau cele mai mari plantații de 
orez, ceai și cauciuc. Unii colonia
liști francezi posedau moșii de cite 
45.000 hectare.

In încercarea lor de a-și con
solida puterea, colonialiștii fran
cezi au folosit cele mai crunte me
tode de exploatare, caracteristice 
regimului feudal, creînd țăranilor 
vietnamezi condiții de trai insu
portabile. Țăranii plăteau drept 
arendă aproximativ jumătate din 
veniturile lor. In această sumă nu 
intrau însă dobînzile extrem de ri
dicate pentru datorii și alte obli
gații suplimentare. Situația mun
citorilor agricoli era și mai grea. 
Un muncitor agricol folosea nu
mai pentru hrană 70% din sala
riul său anual. Aceasta se întîm- 
pla în anii normali, iar atunci 
cînd recolta era slabă din cauza 
secetei sau a inundațiilor, colonia
liștii sileau pe țărani să plătească 
impozite grele. Muncitorii agricoli 
duceau o viață de mizerie.

Pe baza învățăturii marxist-le- 
niniste cu privire la alianța 'din
tre muncitori și țărani, Partidul 
celor ce muncesc din Vietnam a 
creat o alianță trainică între mun
citori și țărani și a condus popo
rul vietnamez la lupta armată 
pentru libertate și independență 
națională. In prezent, 90% din te
ritoriul țării, cu o populație de 
circa 20 milioane, a fost eliberat.

îndată după proclamarea Repu
blicii Democrate Vietnam, guver
nul a dat un decret cu privire la 
reducerea arenzilor cu 25%. In 
martie 1947, cînd fondul de stat 
al pămînturilor cultivable a fost 
mărit iar sistemele de irigație au 
fost extinse, guvernul a promulgat 
o lege potrivit căreia fiecare cetă

țean vietnamez care a, împlinit 18 
ani și nu posedă pămînt poate că
păta din partea statului o întin
dere de trei hectare de pămînt pe 
care să le lucreze. După doi an! 
acest pămînt devenea proprietatea 
celui ce-1 muncea.

In 1949 guvernul a dat un nou 
decret prin care a fost redusă din 
nou arenda asupra pămîntului cu 
încă 25%. Totodată au fost des
ființate toate obligațiile suplimen
tare ale țăranilor față de moșieri. 
S-a interzis cămătăria, a fost des
ființat impozitul pe cap de locui
tor. Decretul prevedea de aseme
nea crearea unor consilii sătești 
care să supravegheze aplicarea 
măsurilor adoptate de guvern, să 
soluționeze problemele litigioase 
ivite între țărani și moșieri și să 
cerceteze cazurile speciale ivite de 
pe urma războiului. In Vietnamul 
de sud, arenda a fost redusă în 
unele locuri cu 50%. In Vietna
mul de nord de acest decret au 
beneficiat 80% din țărănime.

Cu începere din ianuarie 1950 
guvernul popular a procedat la 
distribuirea pămîntului colonialiș
tilor francezi și ale moșierilor 
vietnamezi trecuți de partea ina
micului. Peste 250.000 ha. au fost 
distribuite țăranilor lipsiți de pă
mînt sau cu pămînt puțin. De ase
menea au fost împărțite și pămîn- 
turile marilor moșieri aflați în te
ritoriile ocupate de francezi. Pă- 
mînturile au fost distribuite țăra
nilor și în primul rînd familiilor 
celor căzuți pe front.

La 22 mai 1950, guvernul a a- 
doptat o hotărîre prin care se re
duc cu 18% dobînzile la împru
muturile în bani și cu 20% dobîn
zile în natură. înainte aceste do- 
bînzi erau de 100% în bani și 
200% în natură. Aceeași hotărîre 
prevede anularea tuturor datorii
lor dinainte de revoluție, precum 
și datoriile ale căror dobînzi plă
tite depășesc de două ori suma da
torată. Guvernul popular a acor
dat totodată țăranilor împrumu
turi de stat pe termen lung și în 
condiții avantajoase. In cadrul 
Ministerului Agriculturii al R. D. 
Vietnam a fost creat un serviciu 
special pentru acordarea de cre
dite ■ și ajutoare. Guvernul distri
buie țăranilor muncitori îngrășă
minte, semințe, mașini agricole, 
animale de tracțiune etc. Toate a- 
ceste măsuri au drept scop întări
rea orînduirii democrat-populare la 
sate, sporirea producției agricole 
și îmbunătățirea situației materia
le a țăranilor.

S-au luat și alte măsuri ca: 
revizuirea sistemului de arenzi, 
revizuirea pămînturilor obștilor, 
folosirea pămînturilor aparținînd 
agricultorilor care nu se află pe 
pămîntul lor, - precum și a pămîn
turilor înțelenite și altele.

împărțirea pămînturilor colo
nialiștilor francezi, precum și așa- 
numitelor pămînturi ale obștilor, 
constituie o reformă de mare im
portanță, pentru că pămîntul care 
aparținea francezilor și pămîntu- 
rile obștilor reprezentau în total 
20% din suprafața cultivabilă, în 
timp ce pămîntul țăranilor săraci 
și mijlocași nu depășea 30% din 
întreaga suprafață cultivabilă. 
Sub regimul ocupației colonialiș

tilor francezi femeile vietnameze 
erau lipsite de dreptul de a primi 
o parte din pămînturi.le obștilor.

Hotărîrile cu privire la sistemul 
de arendare și de folosire a pă
mînturilor aparținînd proprietari
lor fugiți au avut ca scop limita
rea exploatării feudale și asigu
rarea sporirii producției de alimen
te. Noul sistem de arendare pre
vede încheierea unui contract între 
proprietar și cel care arendează. 
Moșierii nu mai sînt liberi să ia 
pămîntul înapoi sau să mărească 
arenda după bunul lor plac.

Puterea populară pedepsește pe 
cei ce se împotrivesc politicii a- 
grare duse de guvernul R.D. Viet
nam. In acest scop au fost înfiin
țate tribunale populare care jude
că procesele de încălcare a poli
ticii agrare.

La inițiativa partidului, Uniu
nea țărănească din Vietnam a 
convocat în mai 1953 o conferință 
la care au participat 200 delegați. 
Conferința a analizat directivele 
partidului și hotărîrile guvernului 
cu privire la noua politică agrară. 
A fost elaborat un program pen
tru reducerea continuă a arenzilor 
și dobînzilor.

Aceste măsuri au îmbunătățit 
considerabil condițiile de trai ale 
țărănimii muncitoare. Masele largi 
de țărani s-au organizat în Uniu
nea țărănească, care are un rol 
important în înfăptuirea psliticii 
agrare a guvernului. Țăranii par
ticipă cu entuziasm la lupta de 
rezistență, intră în rîndurile ar
matei, livrează și depășesc preda
rea de cote de produse agricole.

Țăranii vietnamezi eliberați de 
sub jugul străin, conștienți ’ de 
•grija cu care-i înconjoară guver
nul popular, participă activ în 
producție și la apărarea păcii. Pen
tru a mări recoltele în agricultură 
ei se unesc în' grupuri care lucrea
ză pămîntul în colectiv. In multe 
sate au luat ființă Cooperative de 
consum, de credite și de producție. 
Cooperativizarea pămîntului începe 
cu brigăzile de ajutor reciproc, 
care în prezent constituie princi
pala formă de lucrare în colectiv a 
pămîntului în Vietnam și care se 
dezvoltă în forme superioare. Pri
mele cooperative agricole de pro
ducție au fost create în partea de 
sud a provinciei Trumbo. In 1949 
în această regiune existau 1.500 de 
cooperative cu un număr de 
45.000 membri.

Guvernul R.D. Vietnam acordă 
titlul de „Erou al Muncii” țărani
lor care obțin recoltele cele mai 
îmbelșugate. Țăranii vietnamezi 
participă în masă la întrecerea pa
triotică care a cuprins în prezent 
aproape toate regiunile eliberate 
ale țării. Ei luptă pentru mărirea 
producției agricole, pentru spori
rea fertilității pămîntului. Acolo 
unde instalațiile de irigație au 
fost distruse de bombardamentele 
dușmane se lucrează intens la re
facerea acestora și la construirea 
de noi canale de irigație.

Sub conducerea Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam poporul 
vietnamez Va duce la victorie de- 
plîtiă lupta ăa justă pentru inde
pendența și eliberarea patriei.

(Agerpres)

MOSCOVA (Agerpres). —
TASS transmite: La 5 iulie, V.M. 
Molotov, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a primit dele
gația reprezentanților vieții pu
blice din India care au participat 
la lucrările conferinței internațio
nale de la Stockholm pentru slă
birea încordării. în relațiile inter
naționale. Delegația este compusă

V. M. Molotov a oferit un dejun în 
Urho Kekkonen

cinstea lui

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite: La 6 iulie V.M. Molo
tov, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., a oferit un dejun în 
cinstea lui Urho Kekkonen, minis
trul Afacerilor Externe al Finlan
dei.

Intîlnirea dintre Ho
PEKIN (Agerpres). —
Postul de radio Pekin anunță că 

Fio Și-Min, președintele R.D. Viet
nam, și Ciu En-lai, premierul Con
siliului Administrativ de Stat și 
ministrul afacerilor externe al

Descoperirea activității de spionaj 
a unor diplomați americani în U. R. S. S.

declarați „persona non grata” 
(străini indezirabili) și Ministerul

MOSCOVA (Agerpres). — TASS: 
Organele sovietice au stabilit că 
locotenent-colonelul H. Felchlin, 
atașat militar adjunct al Statelor 
Unite, și maiorul W. McKinney, a- 
tașat militar adjunct al aviației al 
Statelor Unite, au folosit șederea 
lor în U.R.S.S. pentru ducerea u- 
nei activități de spionaj și au 
desfășurat în felul acesta o activi
tate incompatibilă cu statutul lor 
diplomatic. In legătură cu aceas
ta, locotenent-colonelul H. Felchlin 
și maiorul W. McKinney au fost 

Sarcinile organizațiilor de bază 
pentru succesul campaniei de recoltare

(Urmare din pag. I-a)

sfaturilor populare și din partea 
organizațiilor de bază.

Comuniștii trebue să fie sufletul 
campaniei agricole de vară. De 
felul cum ei vor ști să organizeze 
și să conducă munca din această 
perioadă depinde succesul cam
paniei agricole.

Chezășia îndeplinirii sarcinilor 
mari și deosebit de importante din 
campania de recoltare și colectare 
este organizarea temeinică a mun
cii politice de masă în rîndul oa
menilor muncii din agricultură.

Principala sarcină a organiza
țiilor de bază de la sate în aceas
tă perioadă este de a lămuri ță
rănimea muncitoare asupra nece
sității executării la timp și în bune 
condiții a muncilor agricole, a a- 
chitării la termenul, stabilit a tu
turor obligațiilor către stat, popu
larizarea largă a succeselor ob
ținute dfe gospodăriile agricole co
lective și întovărășirile agricole 
fruntașe, pentru a-i convinge pe

INFOR
In cursul lunii iulie, la cine

matograful „Victoria” din locali
tate vor rula următoarele filme :

8—11 O scrisoare pierdută
12—14 Cîntecul tinereții 

din : d-na R. Nehru, consilier al 
Ministerului Refacerii, conducă
toarea delegației și A. Singh,. 
S.N. Aii, G. Gidwani, H.S. Mathur 
și G.S. Muzafir, membri ai parla
mentului indian.

Delegația a sosit la Moscova la 
invitația Comitetului Sovietic pen
tru Apărarea Păcii și a VOKS-ului.

La dejun au participat G.M. 
Pușkin, membru al colegiului Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., V.Z. Lebedev, trimisul 
U.R.S.S. în Finlanda, precum și R. 
Enkel, însărcinat cu afaceri ad-< 

interim al Finlandei în U.R.S.S.

Și Min și Ciu En-lai
R.P. Chineze, s-au întîlnit la fron
tiera dintre China și Vietnam. Cei 
doi oameni de stat au discutat 
problemele în legătură cu situația 
din Indochina.

Afacerilor Externe al U.R.S.S. a 
cerut ambasadei S.U.A. din Mos
cova să ia măsuri ca aceștia să 
părăsească imediat Uniunea So
vietică.

După cum a comunicat ambasa
da S.U.A., locotenent-colonelul H. 
Felchlin va părăsi neîntîrziat teri
toriul U.R.S.S., iar maiorul W. 
McKinney, care șe află în prezent 
în concediu, nu se va mai întoar
ce în U.R.S.S.

țăranii muncitori de superioritatea 
muncii în comun cu mijloace me
canizate.

Pontru asigurarea îmbunătățirii 
continue a muncii politice la sate, 
organizațiile de bază au obligația 
de a mobiliza în această muncă 
toate organizațiile de masă, pe 
toți membrii de partid, deputății 
sfaturilor populare, femeile, tine- 
retul și organele agricole ale sfa
turilor populare. Agitatorii trebuie 
să folosească din plin la arii citi
rea ziarelor și broșurilor, convor
biră cil țăranii muncitori, gazetele 
de perete, etc.

Datoria de frunte a comuniștilor 
și a fiecărui om al muncii este de 
a veghea cu vigilență împotriva 
oricăror încercări a chiaburilor de 
â pune piedici campaniei de recol
tare și colectare.

Să depunem toate eforturile pen
tru asigurarea isuccesului campa
niei de recoltare și colectare, pen
tru asigurarea pîinii poporului 
muncitor !

M A Ț I E
15—18 Un pichet în munți
19—21 Ciuc și Ghec
22—25 Ultima etapă
26—28 Atacul caravanei
29—1 Nu-i palce sub măslini
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