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X P^tid^ cere tuturor Membrilor de partid,
• ■ ' ’--X ' ' '■ ii
ITțK îWW^W^Her, deputaților, delegatelor de femei,

muncitorilor care deservesc agricultura și țăra

nilor muncitori să depună toată energia și toată 

capacitatea lor de muncă în lupta pentru asigu

rarea pîinii poporului muncitor.

Lagărul socialismului — uriașa forță 
a zilelor noastre

Intr-o perioadă istorică scurtă, 
țările de democrație populară au 
făcut un salt uriaș în dezvoltarea 
lor, datorită conducerii de către 
partidele comuniste și muncitorești, 
precum și a ajutorului dezinteresat 
al Uniunii Sovietice. Recentele con
grese ale partidelor comuniste și 
muncitorești din Bulgaria, Polonia 
și Cehoslovacia au relevat succese
le obținute în construcția socialistă, 
a țărilor respective și au confir
mat în același timp o serie de tră
sături proprii întregului lagăr socia
list —forța sa în plină creștere, 
unitatea sa indestructibilă în prie
tenia frățească și solidaritatea trai
nică a popoarelor ce îl alcătuiesc.

Marea forță dătătoare de viață a 
socialismului -constă în faptul că el 
unește popoarele, accelerează în 
mod gigantic apropierea între na
țiuni. Intre țările lagărului socia
list s-au statornicit relații de tip 
nou, bazate pe principiul interna
ționalismului proletar, a deplinei 
egalități în drepturi, colaborării e- 
conomice și respectării profunde a 
independenței naționale. Prietenia 
de nezdruncinat statornicită între 
Uniunea Sovietică, R. P. Chineză 
și țările de democrație populară, 
cimentează lagărul democrației și 
socialismului și exercită o uriașă 
influență asupra întregii situații in
ternaționale.

Prietenia de nezdruncinat între 
țările lagărului socialist s-a făurit 
în focul luptei pentru libertate și 
independență națională, în lupta 
pentru înfăptuirea transformărilor? 
social-economice radicale, pentru pa
ce și securitatea popoarelor. Aces
te popoare sînt conștiente de rolul 
hotărîtor pe care l-a avut și îl are 
pentru întreaga lor dezvoltare aju
torul larg, multilateral al Uniunii 
Sovietice.

Relațiile dintre țările lagărului 
socialismului și democrației, care 
se caracterizează prin colaborare 
și ajutor' reciproc, se deosebesc în 
mod radical de relațiile dintre ță
rile lagărului capitalist — relații 
de înrobire a celui slab de către 
cel puternic, de sugrumare a su
veranității naționale. Exemplul o- 
dioasei agresiuni americane împo
triva Guatemalei arată cum con
cep imperialiștii relațiile cu țările 
mai mici și mai slabe;

Ca un rezultat al ajutorului fră
țesc din partea U.R.S.S., al spri
jinului reciproc și colaborării strîn- 
se dintre toate statele democrate, 
puternicul stat industrial pune Ia 
dispoziția țărilor de democrație 
populară, utilaje complete pentru 
cele mai m.ari întreprinderi. Cu 
mașinile de cel mai modern tip, 
trimise de Uniunea Sovietică, s-au 
construit și se construiesc obiecti
ve industriale importante, cum 
sînt combinatul metalurgic de pe 
Dunăre în R. P. Ungară, combi
natul chimic „I. V. Stalin” din R. P. 
Bulgaria, centrala electrică „V. I. 
Lenin” din R. P. Albania, etc.

Pe baza Protocolului cu privire 
la livrările reciproce de mărfuri în
tre U.R.S.S. și R.P.I?., numai în 
anul acesta primim din U.R.S.S., 

pentru industria grea, utilaj in
dustrial, utilaj complex pentru con
struirea de întreprinderi industria
le etc; cantități sporite de materii 
prime, piese de schimb pentru ma
șini, coloranți, etc., pentru indus
tria ușoară. Vom primi, de aseme
nea, sute de noi tractoare, combine, 
mașini de recoltat bumbac, culti
vatoare, semănătoare, care vor u- 
șura munca țărănimii muncitoare 
și vor contribui la sporirea recoltei.

Sub conducerea partidelor co
muniste și muncitorești, oamenii 
muncii din țările de democrație 
populară, în. decursul unui deceniu, 
au schimbat înfățișarea acestor ță
ri, au lichidat pentru totdeauna o- 
rînduirea burgheză, s-au eliberat 
complet de dominația capitaliștilor 
străini și au pășit pe calea largă 
a construcției socialiste.

In timp ce indicele producției in
dustriale din S.U.A. a scăzut în 
martie 1954 la 123 față de 137 cît 
era în iulie 1953, forța industrială 
a U.R.S.S. se dezvoltă cu pași 
uriași, crește de la an la an pro
ducția industrială a țărilor demo- 
crat-populare. Oamenii muncii din 
R. P. Chineză au terminat reface
rea economiei naționale și au pus 
cu succes bazele industrializării 
țării. Polonia a depășit de 3,6 ori 
nivelul antebelic, Ungaria și Romî- 
nia de aproape 3 ori, Bulgaria de 
peste 4 ori. Pe zi ce trece crește pute
rea economică și importanța inter
națională a R. D. Germane ca fac
tor important de restabilire a uni
tății naționale a poporului german 
într-o Germanie democrată.

Cu totul alt tablou înfățișează 
economia țărilor capitaliste. Mili
tarizarea economiei a dus la 
creșterea impozitelor, la creșterea 
șomajului, la o simțitoare scădere 
a nivelului de trai al păturilor lar
gi ale populației. In S.U.A. veni
turile a 10.500.000 de familii (4(F— 
50 milioane de oameni) nu ating 
nici macar 50 la sută din mini
mul de trai stabilit oficial. Numai 
în perioada 1948—J953 șomajul a 
crescut cu 75 l.a sută în S.U.A., 
cu 155 la sută în Franța, cu 245 
la; sută în Germania occidentală, 
cu 276 la sută în Olanda etc. Im
pozitele aruncate pe spinarea po
porului au crescut între 1950-1953 
în S.U.A. cu II la sută, în Anglia 
cu 23 la sută, în Austria cu 44 la 
sută, în Brazilia cu 167 la sută, în 
Argentina cu 196 la sută. Iată ce 
oferă raiul capitalist celor ce mun
cesc 1

Noua orînduire socială, o- 
rînduirea socialistă ale cărei 
temelii se clădesc cu succes în 
țările de democrație populară asigu
ră ridicarea necontenită a bunăstării 
materiale și a nivelului cultural al 
oamenilor muncii și este o dovadă 
vie a superiorității orînduirii socia
liste asupra orînduirii capitaliste.

Cercurile agresive imperialiste, și 
în special cele din S.U.A., opun 
politicii de pace a Uniunii Sovie
tice și a țărilor de democrație popu-

(Continuare în pag. 4-a) ’

Chemarea muncitorilor, 
Zlatna către toate colectivele

Noi, muncitorii, tehnicienii și funcționarii de 
la întreprinderea Zlatna, întruniți în ziua de 15 
iulie într-un miting, aim hotărît ca prin contribu
ția noastră să asigurăm strîngerea în bune condi- 
țiuni a recoltei în gospodăria agricolă colectivă 
„Drumul lui Lenin” din satul Cetea, pe care o 
patronăm.

Fiind convinși că terminareal cît mai grabni
că a muncilor agricole în ceea) ce pri vește strînge
rea recoltei și treierișul în lumina hotărîrilor ela
borate de partid și guvern, constituie mărețe sar
cini ce stau în fața tuturor oamenilor muncii, în 
bătălia pentru asigurarea pîinii poporului mun
citor, noi ne angajăm :

— Să muncim alături de colectiviștii din 
satul Cetea 2—3 zile, cît durează campania de 
treieriș, asigurînd îndeplinirea ei la timp.

— Să sprijinim cu mijloace proprii transpor- 
In numele colectivului de muncitori,

CSIKY ARPAD
Director,

BIRÂUȚ IOAN
Președ. Comit, de întrepr.

tul cerealelor de la alrie la magaziile gospodăriei 
și la baza de recepționare.

— Să desfășurăm cu această ocazie o largă 
agitație politică de masă în rîndul colectiviștilor 
și ă țăranilor cu gospodării mici și mijlocii, ară- 
tînd importanța strîngerii la timp a recoltei și pre
dării obligațiilor față de stat, demascînd fără 
cruțare orice încercări ale dușmanului de clasă de 
a sabota buna desfășurare a campaniei agricole de 
vară.

Sîntem pe deplin convinși că inițiativa por
nită din cadrul întreprinderii noastre va însufleți 
toate colectivele de muncitori din întreprinderile 
care patronează gospodării agricole colective în 
lupta pentru terminareal treierișului în timpul cel 
mai scurt, cinstind și prin aceasta măreața zi de 
23 August — ziua eliberării patriei noastre de 
către glorioasa Armată Sovietică.

RADU GHEORGHE
Secretarul Org. P.M.R. 

PREJA IOAN
Secretarul Org. U.T.M.

Colectiviștii
Culoarea galben-aurie a lanului 

de grîu vestea colectiviștilor apro
pierea grabnică a timpului de re
coltare. Dar, iată că veni și ziua 
mult dorită, și cu mul; elan colec
tiviștii din Obreja, ajutați de bri
gada a 7-a S.M.T., condusă de șe
ful de brigadă Pascu David, au 
început seceratul grîului.

Secerătoarea-legătoare, condusă 
de tractoristul Popa loan, înain
tează cu spor în lanul auriu, lă- 
sînd în urmă snop după snop.

Colectiviștii din brigada de cîmp, 
care sînt în întrecere cu brigada

Arii electrificate
Comitetul executiv al Sfatului 

popular al orașului Alba-Iulia a 
luat măsuri din vreme pentru elec
trificarea celor 4 arii din oraș. In 
acest scop s-a revizuit instalația 
electrică existentă, s-au completat 
stîlpii, și s-au întins firele de sîr- 
mă în măsura cerută de suprafața 
ariei și a fost completată instalația 
pentru becuri, în vederea treieri
șului de noapte.

Pentru buna funcționare a ari
ilor, s-au construit barăci pentru

RECOLTATUL CU COMBINA

In clișeu: Recoltatul orzului de toamnă Ia gospodăria agricolă de stat din 
Calda de Jos cu combina S. 4, primita din Unianea Sovietică.

©Z77 cuprinsuf ra io nu tui nostru
tehnicienilor și funcționarilor de la întreprinderea 

întreprinderilor care patronează G. A. C.

tehnicieni și funcționari ai întreprinderii Zlatna :

din Obreja au început secerișul grîului
S.M.T., se străduiesc să adune 
grîul în clăi cît mai drepte și la 
distanță potrivită, pentru ca trac
toristul Groza Ion, să poată începe 
imediat dezmiriștitul, cu plugul cu 
5 brazde, tras de tractorul K.D. 35.

Clăile dese înșirate în rînduri 
de-a lungul tarlalei întărește con
vingerea colectiviștilor că, îngră- 
șarea suplimentară din primăvară 
cu superfosfat și azotat de amoniu, 
precum și îngrijirea lanului prin 
grăpare la vreme și plivitul de 
două ori, le-a asigurat o recoltă bo
gată.

depozitarea cerealelor, s-au insta
lat pichetele de incendiu și s-au 
fixat pe teren indicatoarele pentru 
așezarea stogurilor. O atenție deo
sebită s-a acordat agitației vi
zuale, construindu-se frumoase por- 
tale prevăzute cu steaguri, insta- 
lîndu-se panouri și gazete de pe
rete, etc.

Asemenea, pregătiri s-au făcut 
și la celelalte două arii electrificate 
din raion, din comunele Vințul de 
Jos și Teiuș.

Angajamente realizate
Colectivul de muncitorii de la 

stația C.F.R. Teiuș își îndeplinesc 
și depășesc sarcinile de plan pe 
zi ce trece. Astfel, planul pe unita
te în cursul lunii iunie a fost rea
lizat în proporție de 104,9 la sută.

Intensificînd întrecerea socialis
tă în cinstea zilei de 23 August, tura 
compusă din tovarășii Sălcudean Va- 
sile, Căpîlnean Nicolae și Tatai 
Iosif, a obținut o realizare de plan 
de 111,8 la sută, tura compusă 
din tovarășii Rusu Gheorghe și Be- 
deleanu Pamfil de 106,9 la sută, 
iar tura lui Florea ' Simion, Că- 
tană Cornel și Crișan Alexandru de 
104,6 la sută.

Șeful de ma'nevră, Pădureanu 
Iacob, a reușit să realizeze redu
cerea procesului tehnologic cu 11 
la sută, la osii montate cu 120 
la sută și la trenuri formate cu 
109 la sută.

Indicii pe unitate realizați sînt: 
încărcătura statică marfă 116 la 
sută, staționarea la încărcat și des- 
sărcat redusă cu 7 la sută, stațio
narea tranzit cu manevră redusă 
cu 52 la sută, iar staționarea tran
zit fără manevră redusă cu f6 la 
sută.

DUMITRU CARAMAN 
coresp. voluntar

Au însămînțat porumb 
furajer în miriște

Acordînd toată atenția creșterii 
animalelor și urmînd îndrumările 
tehnicienilor, țăranii muncitori Cur
ta loan lui Traian, Idian Cornel 
din comuna Sîntimbru, și alții, 
după ce au recoltat orzul, au 
arat în aceeași zi terenul, pe care 
l-au însămînțat cu porumb furajer.

In felul acesta ei obțin 2 recolte 
tntr-un an, de pe aceeași suprafață 
de pămînt.



Etapa interraională a concursului artiștilor amatori Un dușman al criticii
Solii cîntecului și jocului 

popular
Incâ cu o zi înaiinte de începerea 

fazei interraionale a celui de al 
IlI-lea concurs artistic ale echipe
lor de amatori, orașul Alba-Iulia 
îmbrăcase haină de sărbătoare.

In ziua de 11 iulie orașul Alba- 
Iulia a avut cinstea de a găz
dui solii cîntecului și jocului popu
lar din raioanele Sebeș, Orăștie și 
Alba.

Concurenții în ritmul voios al 
unui marș executat de fanfara că
minului cultural din Petrești, ra
ionul Sebeș, s-au îndreptat spre 
centrul orașului, iar sute de ochi 
admirau bogăția și varietatea cos
tumelor cu care erau îmbrăcați.

Sala era deja plină de spectatori 
cînd cortina începu să se desprin
dă ușor, lăsînd să se vadă forma
ția fanfarei din Petrești, care a 
deschis concursul. Rînd pe rînd, 
diferite echipe, linterpretînd cîntece 
și jocuri, se perindau pe bătrîna sce
nă, care parcă și ea părea foarte mul
țumită. Formațiile de coruri din 
Petrești, Apold, Romos, Șibot, To- 
toi și Zlatna se întreceau pentru 
a cuceri locul I, spre a-i duce și 
mai departe pe treptele ierarhice 
ale concursului. Sutele de specta
tori aplaudau minute în șir forma
țiunile de jocuri, pe soliștii vocali 
și instrumentiști, pe cei din Mărti- 
nești, Șugag, Cîlnic, Inuri, Stremț, 
Pețelca, etc.

Faza interraională a constituit 
nu numai o întrecere între echipe 
pentru clasificare, ci un bogat 
schimb de experiență. Ea a făcut 
ca mulți dintre concurenți să afle 
calitățile artistice ale altor echipe, 
pentru a-și însuși necontenit măies- 
stria artistică a interpretării. Faza 
interraională a celui de al IlI-lea 
concurs, constituie o etapă impor
tantă în dezvoltarea culturii, în 
scoaterea la lumină a acelor co
mori încă ascunse în inimile oame
nilor _ folklorul. Actualul concurs 
constituie în amploarea lui cea 
mai mare manifestație culturală la 
care participă masele largi din 
țara noastră.

Din nou printre spectatori
— Din nou am venit, să arătăm 

oamenilor muncii jocurile noastre 
mîndre — spuse Puia Adrian, un 
om de statură mijlocie, sprinten la 
vorbă ca și la joc.

— O să cîștigăm, numai să ju- 
cați bine ! asta vreau de la voi — 
intră în vorbă Popa Gavrilă — 
directorul căminului cultural din 
Stremț.

— Vom juca, așa cum știm noi 
să jucăm, cum am învățat noi din 
bătrîni, că doar jocul nostru îi ve
chi, dar vom face să ieșim cît mai 
bine, sîntem doar fruntașii jocului 
din sat — răspunse Pătrînjan Ion, 
un bun animator al echipei de jo
curi.

Echipa de jocuri populare din 
comuna Stremț a cîștigat pre
miul I la faza pe raion, iar faza 
interraională, ea s-a prezentat mai 
bine, mai închegată.

In timp ce jucătorii îmbrăcați în 
costumele lor naționale specifice 
satului, stăteau și discutau pe 
seama jocului, se auzi o voce: 
„echipa în sală” I și, în acel moment 
unul cîte unul, jucătorii pătrundeau 
în culisele scenii. Muzica începu să 
cînte „Haidăul”, iar jucătorii, prinși 
în vîltoarea jocului, erau urmăriți 
de sutele de spectatori. Acest joc 

e foarte îndrăgit în satul lor. 
Oamenii îl joacă în zile de sărbă
toare, sau seara cînd se-ntorc de 
la muncă.

„Și de data aceasta 
sîntem printre primii“

Aceste cuvinte, simple în conți
nut, dar vorbite cu mult nesaț de 
către membrii echipei de jocuri a 
căminului cultural din Pețelca, s-au 
auzit imediat după terminarea 
programului. Ehipa de jocuri popu
lare din comuna Pețelca este cu
noscută nu numai în raionul nos
tru, ci și în întreaga țară, deoa
rece membrii ei s-au străduit să 
prezinte spectatorilor un joc sim
plu, original în figuri, așa cum se 
joacă prin satul lor. Acest lucru 
a făcut ca echipa să obțină suc
cese oriunde s-a deplasat. Anul 
trecut, în timpul festivalului de la 
București, mulți străini au admirat 
pe jucătorii din Pețelca. De atun
ci echipa se află într-o creștere 
continuă. Străduința depusă nu nu
mai atunci cînd se află pe scenă, 
în fața spectatorilor, ci și în tim
pul repetițiilor a făcut oa ea să se 
prezinte la un nivel înalt în ca
drul fazei interraionale.

Țiterașii din Straja în timpul 
execuției unui cîntec.

Va deveni oare Silvia 
baletistă ?

— Frumos joacă fata asta. Uite 
ce mișcări face. Exact ca o bale
tistă experimentată — se auzeau 
vorbe în sală, în timp ce Cunțan 
Silvia, o fetișcană cu părul de cu
loarea cojii de castan, cu ochi pă
trunzători și cu obrajii ca două 
petale de trandafir se învîrtea în- 
tr-un joc împreună cu Almășan 
din satul Coșlaniu. Sute de ochi o 
admirau, și aveau pentru ce, fiind
că Silvia juca excelent, mai bine 
ca ceilalți. Corpul ei mlădios ase
meni unei sălcii care se îndoaie la 
cea mică adiere a vîntului, se aple
ca în ritmul muzicii făcîndu-ți im
presia că pe scenă se află o ar
tistă desvîrșită și nicidecum țăran
ca muncitoare Cunțan Silvia din 
Coșlariu.

— Ai să devii baletistă, Silvio 1 îi 
spuse Almășan Iacob strîngînd-o 

Echipa de jocuri populare din comuna Pețelca executînd „Haidăul“

ușor de mînă, o baletistă așa cum 
am văzut în film.

— Eu, baletistă ? Nici nu știu în 
primul rînd ce înseamnă baletistă — 
răspunse cu sfială Silvia. Cum, eu 
să fiu baletistă ? Eu care nu am 
decît puțină școală, asta nu se 
poate.

— Lasă vorbele, fato. Dacă to
varășii te vor ’ aprecia, și vor ve
dea că ai talent, te vor trimite la 
școală. Cee,... poate zici că nu vrei 
să mergi, atîta îți trebuie — o 
amenință cu degetul un tînăr cu 
trăsături energice.

Silvia are toate posibilitățile să 
urmeze o școală de balet, deoarece 
în țara noastră fiecărui tînăr îi sînt 
deschise posibilități mari. Iar vi
surile tinerilor nu rămîn simple 
visuri, ci se transformă în reali
tate.

— Vedeți, tovarăși, ce scoate la 
iveală concursul ? Priviți această 
fată, uitați-vă la ea, darr... să n-o 
invicnați, — intră în vorbă un 
om care scrisese pe o filă de ca
iet numele Silviei.

Silvia părea nedumerită. Nu 
știa ce să creadă. Va deveni oare 
baletistă ? Peste cît timp ? Gîndu- 
ril-e ei zburau departe. Prin minte, 
în acel moment de gîndire, îi tre
ceau scenele viitorului.

F I u e r a ș i i
Satul Inuri și cătunul Inuri-Stă- 

uini sînt înșirate pe culmile dealu
rilor. Locuitorii acestor sate pe tim
pul stăpînirii burgheze nu -cunoș
teau ce-i cultura, bogătanii lăsîn- 
du-i lipsiți de binefacerile ei.

Singurul prieten și tovarăș al 
săteanului din Inuri era în acele 
timpuri de ristă amintire, fluierul. 
Cu el, în urma turmei de oi, sau 
seara pe prispa casei, ciobanul, ca 
și săteanul, cînta viața grea, dure
rea care se cuibărise în adîncul 
inimii. Acest instrument simplu, fă
cut dintr-o creangă de cireș, s-.au din- 
tr-o ramură de soc, este și astăzi prie
tenul nedespărțit al ciobanului. Cu 
el, țăranul muncitor din Inuri 
cîntă astăzi bucuria, viața nouă, 
ziua de mîine. Patruzeci de fluie
rași de la Inuri, o adevărată or
chestră, s-au prezentat la concurs.

Spectatorii urmăreau înmărmuri
ți, cum un instrument atît de sim
plu poate învia un cîntec, care tre
zește la viață omul. Acest lucru 
l-au dovedit fluierașii din Inuri în 
frunte cu Albu Iacob, Drăgan Ion, 
cu ciobanul Pîclișan Zaharia șl 
alții.

Doinele și învîrtitele, cîntate cu 
multă pasiune de către fluierași, au 
fost îndelung răsplătite prin a- 
plauze. Pe fețele lor se citea bucu
ria și fericirea că, și ei, pot 
participa la concurs și pot 
scoate la iveală iacei tezaur nepre
țuit al poporului — folklorul.

L. DUMBRAVA

Președintele cooperativei „Plu
garul” din comuna Mihalț, Ordean 
Cornel, stătea aplecat ,asupra li
nei mese și înșira pe o fîșie de 
hîrtie cîteva cuvinte de răspuns pe 
marginea unei critici apărute în 
ziarul nostru.

— Așa, uite așa — își zicea el 
— am să le scriu să se învețe 
minte să nu mai critice. Uite așa ! 
„Nu primim critica de la bun început. 
Corespondenții sînt oameni minci
noși. Vă rugăm să nu mai scrieți 
în ziar minciuni date de corespon
denți”.

După părerea lui corespondenții 
voluntari sînt oameni mincinoși a- 
tunci cînd scot la iveală lipsurile, 
cînd combat atitudinile greșite 
și chiar dușmănoase a unor per
soane ridicate în munci de -răs
pundere. Tovarășul Ordean- pe lîn- 
gă faptul că nu cunoaște ce în
seamnă corespondent voluntar, pe 
care partidul pune un -preț deose
bit, mai caută ca prin cuvinte pli
ne de dispreț să-l și insulte. El 
trebuie să știe că corespondenții 
voluntari sînt comandanți ai opi
niei publice, sînt oameni care se 
ridică împotriva lipsurilor unor 
persoane de felul lui Ordean care, 
ridicat în funcția de președinte, a 
uitat pur și simplu de unde a 
plecat. Ordean, pe lîngă faptul că 
este împotriva criticii, este și un 
dușman al criticii. Cum putea un 
asemenea om să primească critica 
cînd el a devenit o unealtă a duș
manului de clasă, cînd el s-a rupt 
de masă, cînd interesele lui sînt 
mai presus decît interesele colective.

Să fie îmbunătățită munca politică
De mai mult timp organizația 

de bază de la restaurantul coope
rativei C.F.R. Teiuș neglijează agi
tația politică de masă, ca un mij
loc de mobilizare a lucrătorilor de 
aici la lupta pentru realizarea sar
cinilor de plan și pentru lichidarea 
lipsurilor ce se manifestă la locul 
de muncă.

Nu s-ar putea spune că organi
zația de bază nu are un colectiv 
de agitatori. Ba, dimpotrivă, colec
tivul există, dar din- păcate numai 
pe hîrtie, deoarece secretarul or
ganizației de bază, tovarășul 01- 
teanu Romulus, a lăsat lucrurile să 
meargă de la sine. El nu instru
iește agitatorii, nu-i îndrumă să 
ducă o -muncă operativă.

Sl-ab se preocupa organizația de 
bază și de gazeta de perete. Co
lectivul de redacție existent nu a 
fost confirmat de adunarea gene
rală a organizației de bază și nici 
nu muncește pe baza unui -plan de 
muncă cu sarcini concrete. Artico
lele n-au mai fost schimbate de la 
data de 1 Mai.

Lipsa de preocupare a biroului 
organizației de bază pentru desfă
șurarea activității politice a mers 
pînă acolo încît în cursul acestui

I n ș t i i
Sal.ariații domiciliați în orașul 

Alba-Iulia și pe raza raionului 
Alba, cari nu au completat decla
rații pentru combustibil pe anul 
1955, prin instituția sau întreprin
derea unde funcționează, se vor 
prezenta la secția combustibil de 
pe lîngă Sfatul popular al raionului 
Alba, pentru a primi și ia-și com
pleta declarații. De asemenea, se 

Tocmai cu această poziție dușmă
noasă a președintelui Ordean Cor
nel corespondenții ziarului nostru 
nu s-au putut împăca, ci din con
tră, l-au demascat. Corespondenții 
ne-au sezisat că președintele îm
preună cu fosta gestionară Londro- 
man Laura au favorizat pe chia- 
buroaica Silvășan Nica și pe alții, 
lucru pe care președintele nu vrea 
să-l recunoască. Oare nu este el un 
mincinos ? Nu mai vorbim că acest 
președinte prin bunăvoința sa față 
de gestionară a alimentat chiabu
rii, dîndu-le posibilitate să se a- 
provizioneze cu cele mai bune 
mărfuri din cooperativă. Acest lu
cru nu este oare o abatere gravă ? 
Oare conducerea U.R.C.A.D.-ului 
nu cunoștea toate acestea ?...

Cum -să primească critica un om 
care este împotriva ei ? Dar să ne 
fie cu iertare, stimabile președinte 
al cooperativei din Mihalț. Ați stat 
destul în locul în care v-ați in
stalat și pe care l-ați considerat 
ca o feudă. Și vedeți dumnea
voastră, corespondenții nu v-au lă
sat în pace, v-au răscolit culcu
șul demascîndu-vă.

Asemenea oameni de felul lui 
Ordean, care sînt dușmani neîm- 
păcați ai criticii, asemenea oameni 
care s-au cocoțat în posturi de 
răspundere și au uitat că trebuie 
să servească cauza clasei munci
toare, nu au ce căuta în- aceste 
posturi, locul lor trebuie să-f ia 
oameni cinstiți care iubesc partidul 
și guvernul.

LIVIU RĂCHITA

an nu s-au ținut decît două adu
nări ale organizației de bază, lip- 
sîndu-i astfel pe comuniști de a 
participa fctiv la rezolvarea pro
blemelor care-i frămîntă. Activi
tatea organizației de bază de fapt 
se desfășoară la întîmplare, deoa
rece organizația nu are un plan de 
muncă cu sarcini concrete pentru 
fiecare comunist. Deși mai mulți 
lucrători din cadrul restaurantului 
doresc să devină candidați de 
partid, ei n-au fost sprijiniți în a- 
ceastă direcție, fapt ce .a dus la si
tuația ca organizația de bază 'să 
nu primească pînă -acum nici un 
candidat.

Lipsurile existente în .activitatea 
organizației de bază au o înrîurire 
negativă asupra muncii din cadrul 
restaurantului. Astfel, sînt dese ca
zurile de indisciplină față de mun
că și manifestări necuviincioase față 
de consumatori, precum și lipsa de 
preocupare pentru realizarea de 
economii.

Organizația de bază are datoria 
de a trece cu hotărîre la lichida
rea lipsurilor 'existente în activi
tatea ei, activizînd pe fiecare co
munist pentru a deveni' un luptă
tor neobosit pentru îndeplinirea fio- 
tărîrilor partidului și guvernului.

n t a r e
vor prezenta micii meseriași, sala- 
riații particulari, tăietorii de lemne, 
spălătorese cu ziua, etc.

Ultimul termen pentru comple
tarea acestor declarații este de 22 
iulie 1954, după care dată nu se 
vor mai completa declarații, iar 
cei în cauză nu vor fi aprovizio
nați cu lemne pe anul 1955.



VIAȚA DE PARTID

Organizațiile de bază să lupte pentru 
îmbunătățirea activității culturale

In culturalizarea maselor și mo- 
blizarea lor pentru înfăptuirea sar
cinilor privind sporirea producției 
agricole la hectar, un rol deosebit 
de important îl au căminele cul
turale. Experiența a Bovedit că acolo 
unde organizațiile de bază au spri
jinit activitatea căminelor cultura
le, ele au desfășurat o vie activitate 
contribuind la mobilizarea țăra
nilor muncitori pentru aplicarea 
sarcinilor prevăzute în hotărîrile 
partidului și guvernului.

In urma îndrumării permanente 
■dată de organizația de bază din 
comuna Vințu! de Jos, conducerea 
căminului cultural își desfășoară 
activitatea pe baza unui plan de 
muncă concret. Se expun cu regu
laritate conferințe, cu sprijinul agita
torilor organizației de bază se or
ganizează consfătuiri, unde se în- 
tîlnesc țăranii muncitori din mai 
multe sectoare ale comunei pen
tru a-și împărtăși experiența pozi
tivă unii altora. Totodată, la pro
punerea organizației de bază, s-au 
organizat seri culturale, unde s-au 
citit țăranilor muncitori broșuri 
care vorbesc despre importanța a- 
plicării regulilor agrotehnice. Drept 
rezultat al acesteia, printre primii 
care au ieșit la secerat pe raion 
au fost țăranii muncitori din aces- 
tă comună.

Cu sprijinul organizației de bază, 
conducerea căminului cultural din 
satul Totoi a organizat consfătuiri, 
în cadrul cărora țăranii muncitori 
fruntași au vorbit despre metodele 
folosite de ei. De pildă, țăranii 
muncitori Benga Florian și Macarie 
Cornel, fruntași în producția de 
porumb pe satul lor, au arătat în 
fața țăranilor muncitori cum au 
reușit să recolteze peste 3.000 kg. 
porumb la hectar și ce lucrări au 
făcut în vederea obținerii unei pro
ducții mai mari pe anul 1954.

Analizîndu-se într-o ședință a bi
roului organizației de bază activi
tatea conducerii căminului cultural 
din comuna Zlatna, s-a reușit ca 
după o dezbatere largă să ia o serie 
de măsuri în vederea îmbunătă
țirii activității acestui cămin. Tra
duse în viață, aceste măsuri au

Toate forțele pentru asigurarea 
succesului campaniei agricole de vară
Muncitorii din gospodăria agri

colă de stat, colectiviștii, întovără- 
șiții și țăranii muncitori cu gos
podării individuale, dînd viață Ho- 
tărîrii guvernului și partidului, au 
executat la timp și în bune condi- 
țiuni lucrările de întreținere a cul
turilor și au început recoltatul la 
păioase. Primii care au ieșit la 
seceriș stat țăranii muncitori din 
comuna Vințul de Jos și Alba-Iulia, 
■colectiviștii din Cistei și muncitorii 
din gospodăria de stat din Galda 
de Jos, care au recoltat orzul de 
pe suprafețe însemnate.

In bătălia pentru strîngerea re
coltei reparatul inventarului agricol 
«este o sarcină primordială. Un e- 
xemplu demn de remarcat în a- 
ceastă privință este gospodăria a- 
gricolă de stat din Galda de Jos, 
care a reparat batozele, tractoarele, 
secerătorile-legători și secerătorile 
■simple în termenul prevăzut.

Ca o lipsă importantă în ce pri
vește repararea inventarului agri
col este faptul că unele comitete 
executive, ca cele ale sfaturilor 
populare din Hăpria, Feneș,' Meteș 
•și Almașul Mare, subapreciind pre

determinat o îmbunătățire simțitoa
re a activității căminului cultural. 
In prezent, se țin cu regularitate 
conferințe care stat completate cu 
exemple locale, apoi s-a îmbună
tățit activitatea artistică, fapt ce a 
fost dovedit cu prilejul concursu
lui echipelor artistice de amatori.

Neprivind cu simț de răspundere 
sarcina ridicării nivelului cultural 
al țăranilor muncitori, unele orga
nizații de bază neglijează în mod 
nepermis îndrumarea și controlul 
permanent asupra activității cămi
nelor culturale, lăsînd conducerile 
acestor cămine să-și desfășoare ac
tivitatea la voia întîmplării.

Organizația de bază din comuna 
Galda de Jos (secretat tovarășa 
Miron Paraschiva) manifestă o in
diferență totală față de munca cul
turală. Astfel, nu se analizează acti
vitatea căminului cultural Îrî ca
di ul adunării generale și nu este 
tras la răspundere directorul că
minului cultural, tovarășul Man 
Samson, pentru felul defectuos în 
oare-și desfășoară munca. Nici sfa
tul popular, (președinte tova
rășul Frankel Rudolf) nu acor
dă atenția necesară muncii cultu
rale în comună. Așa se explică fap
tul de ce în cadrul căminului cul
tural nu se țin cu regularitate con
ferințe, nu se desfășoară o muncă 
vie, iar interiorul și exteriorul clă
dirii are un aspect necorespunză- 
tor, cu geamuri sparte, ușile ne
vopsite etc. In cadrul unor cămine 
culturale nu se organizează audiții 
colective la radio, așa cum este 
cazul la Țelna, la Ighiu și în alte 
comune.

Organizațiile de bază trebuie să 
sprijine îndeaproape comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare, 
pentru ca acestea să ia toate mă
surile necesare bunei desfășurări 
a muncii căminelor culturale. O 
atenție deosebită trebuie acordată 
în această perioadă organizării bri
găzilor artistice de agitație care 
prin activitatea lor să contribuie 
din plin la desfășurarea ritmică a 
campaniei de vară.

Georgescu Vasile
activist al Com. raional de partid-

gătirile pentru treieriș, nu au con
trolat la vreme felul cum proprie
tarii individuali de batoze fac re
vizuirea și repararea acestora și 
nu i-a tras la răspundere la timp. 
Datorită acestui fapt, cu totuf ne- 
permis, proprietarii de batoză Ma
rian Nicolae din Hăpria, Hîlga Va
sile din Meteș, Beca Gheorghe din 
Almașul Mare și alții nu și-au re
vizuit și reparat încă batozele și 
motoarele.

O lipsă serioasă în această di
recție are și comisia de recepție a 
secției agricole a sfatului popular 
raional (responsabilul comisiei Ra
da Dionisie, șeful secției agricole) 
care nu a controlat felul cum se 
desfășoară repararea inventarului 
agricol.

Odată cu pregătirea inventarului 
de recoltat și treierat, comitetele 
executive trebuie să acorde toată 
atenția șl pregătirii ariilor. Ca un 
exemplu bun în această direcție 
poate fi dat Comitetul executiv al 
Sfatului popular din Vințul de Jos 
care, .folosind larg deputății cu ac
tivele lor, a pregătit din vreme 
ariile, prevăzute cu barăci pentru

In cinstea celui de al Il-lea congres 
al cooperației și a conferinței 

regionale
Sprijinite și îndrumate de orga

nizațiile de partid, cooperativele 
din raionul nostru în cinstea ce
lui de al II-lea congres al coope
rației și a conferinței regionale 
dînd o largă dezvoltare întrecerii, 
au obținut rezultate frumoase. La 
cooperativa „7 Noiembrie” din Zlat
na, în trimestrul II a crescut cu 
104 numărul membrilor, iar fondul 
social a sporit cu 9.360 lei. De 
asemeni, la cooperativa „30 Decem
brie” din Alba-Iulia numărul mem
brilor a crescut cu 86 și fondul so
cial cu 6.400. lei, depășind asTfel 
simțitor planul de noi înscrieri. 
Realizări frumoase în această di
recție au obținut și cooperativele 
„Meteșana” din Meteș și „9 Mai” 
din Teiuș.

In luna iunie, în vederea depă
șirii sarcinilor de plan la desface
rea mărfurilor industriale și pentru 
a pune aceste mărfuri la îndemîna 
țărănimii muncitoare, s-a dat o 
amploare mai mare desfacerii, măr
furilor prin tîrguri, obțintad re
zultate bune în această muncă 23 
de gestionari. Cei care au obținut 
cele mai frumoase succese stat ges
tionarii Vasiu Avram și Hațegan 
Nicolae de la cooperativa Oarda 
de Jos, care au depășit cu mult 
planul la desfacerea mărfurilor pe 
magazine.

Pentru întărirea legăturii cu ma
sele de cooperatori și necoopera
tori, conducerea U.R.C.A.D. Alba, 
prin organele sale de teren, a or
ganizat în ziua de 4 iulie, 16 adu
nări obștești, cu peste 3.600 par
ticipant, adunări la care s-au dis
cutat probleme în legătură cu ac
tivitatea cooperativelor.

Să fie amenajată fintîna
Deși partidul și guvernul nostru 

pune un accent deosebit pe creșterea 
și întreținerea animalelor, totuși în 
comuna Ighiu, satul Șard, nu exis
tă nici o fîntînă pentru adăpatul 
vitelor la locui de pășunat.

Această neglijență se datorește 
comitetului executiv al sfatului 

cereale, pichete de incendiu, groapă 
pentru carburanți, gazete de perete, 
panouri de onoare, etc.

Nu același lucru se poate spune 
despre Comitetul executiv al Sfa
tului popular din comuna Berghin 
(președinte Lidianu Matei) și Ha- 
pria (președinte Boța Gheorghe) 
care, deși au condiții pentru a pre
găti din vreme ariile,'privesc cu in
diferență această sarcină, iar ță
ranii muncitori nici nu știu precis 
unde vor fi ariile. Dat îiind timpul 
înaintat, este necesar a se lua 
grabnice măsuri pentru lichidarea 
lipsurilor.

URCAD Alba are datoria de a asi
gura prin cooperative seceri, coase 
și uneltele necesare recoltării pă- 
ioaselor, precum și înființarea de 
chioșcuri la ariile îndepărtate de 
cooperative.

Inginerii și tehnicienii agronomi 
de la sfatul popular raional și punc
tele agricole, de la S.M.T. și G.A.S., 
ta această perioadă hotărîtoare vor 
trebui să fie tot timpul pe teren, 
pentru a determina momentul op
tim de • recoltare. '

Odată cu secerișul și treierișul 
începe și colectarea cerealelor, care 
are o mare însemnătate politică și 
economică, deoarece prin colectări 
se asigură hrana poporului mun
citor, materia primă necesară in

In comunele Mihalț și Ighiu, în 
cinstea celei de a 10-a aniversări 
a eliberării patriei. noastre, se lu
crează de zor la amenajarea a 
două magazine universale dotate 
cu vitrine și încăperi spațioase, 
precurrT și cu inventarul corespun
zător unui comerț civilizat.

Lucrătorii din cooperație, acor- 
dînd o atenție deosebită muncii cul
turale, au format 6 comisii cultu
rale în comunele Teiuș, Zlatna, Oar
da de Jos și altele, care și-au în
ceput activitatea în strînsă cola
borare cu conducerile cooperative
lor.

Pe lîngă frumoasele succese ob
ținute de multe cooperative din 
raion, mai stat însă unele coope
rative care desfășoară o slabă 
muncă de organizare, unde consi
liul și comitetele de prăvălie cît și 
gestionarii desfășoară munca pen
tru înscrierea de noi membrii pe 
campanii, fără continuitate. Așa 
este cazul la cooperativele din Be- 
nic (președinte Balaș Nicolae) și 
Hăpria (președinte Munteanu Gheor
ghe) unde planul de înscrieri de 
membrii nu s-a îndeplinit.

In întîmpinarea măreței zile de 
23 August, a celui |de al II-lea 
Congres al cooperației și a conferin
ței de constituire a Uniunii regio
nale, să desfășurăm larg întrece
rea în lupta pentru intensificarea 
schimbului dintre oraș și sat, pen
tru întărirea alianței de granit din
tre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, pentru înflorirea pa
triei noastre dragi.

TATU ROMULUS 
economist-organizatoric 

U.R.C.A.D. Alba

pentru adăpatul vitelor
popular comunal care, deși cunoaș
te că ta pășunat a existat o fîn
tînă dela care se adăpau vitele 
și care acum este astupată, nu a 
luat măsuri pentru amenajarea și 
repunerea ei în folosință.

IONAȘ SOLOMON 
corespondent voluntar

dustriei și rezervele de stat. Dele
gatul de batoză, are sarcina de a 
organiza munca la arie pentru bu
na desfășurare a treieratului și 
predarea cotelor cuvenite statului.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare și organizațiile de ba
ză trebuie să desfășoare o largă 
muncă de lămurire în rîndul ță
rănimii muncitoare, arătîndu-le im
portanța îndeplinirii la vreme a 
lucrărilor de strîngere a recoltei și 
a achitării cotelor către stat. Or
ganizațiile de bază trebuie să popu
larizeze larg angajamentele luate 
în cinstea zilei de 23 August de 
către oamenii muncii din agricul
tură din regiunea Constanța, să 
ajute la organizarea întrecerii 
patriotice și socialiste și să spriji
ne îndeplinirea angajamentelor luate.

Vigilența fiecărui comunist și 
om al muncii trebuie să fie trează 
spre a împiedica orice încercare a 
chiaburilor de a pune piedici mun
cilor de recoltat, treierat și pre
darea cotelor.

Oameni ai muncii de pe ogoare I 
Nu uitați că strîngerea recoltei este 
o lucrare de sezon care nu admite 
întîrziere. Acordați toată atenția 
pregătirii utilajului', precum și bu
nei organizări a muncii, pentru a 
asigura strîngerea la timp și fără 
pierderi a recoltei!

Toată grija construcțiilor 
în gospodăriile colective
Membrii gospodăriilor agricole 

colective din raionul nostru, con- 
vingindu-se că întărirea economi
că a gospodăriilor agricole colec
tive este strtas legată de dezol- 
tarea multilaterală a producției, de 
crearea ramurilor anexe etc., ei au 
dat amploare în special dezvoltării 
fermelor de ovine, porcine și bo
vine.

Așa, bunăoară, membrii gos
podăriei colective din Cistei și- 
au mărit fermele de oi, de 
porci și au prevăzut în planul 
pe 1954 construirea unei materni
tăți pentru 24 scroafe, un saivan 
pentru 300 oi și un grajd pentru 
40 vite mari, planificate a se ter
mina în luna septembrie 1954.

In acest scop, ei și-au procurat 
și transportat tal gospodărie, o mare 
parte din materialele de construc
ție ca : cherestea, cuie, ciment, var, 
etc. Datorită faptului că în ulti
mul timp consiliul de conducere 
al gospodăriei (președinte Dobîrtă 
Mihail), a neglijat problema lucră
rilor de construcții, dînd impor- 

. tanță numai lucrărilor de întreți
nere și recoltare, și nepurtînd ni
meni responsabilitate concreta a 
construcțiilor, transportul de ma
teriale și începerea construcțiilor 
au fost neglijate complet. Așa se 
explică faptul că, deși camionul 
gospodăriei merge de 3—4 ori pe 
săptămînă la Alba-Iulia cu zarza
vaturi și pentru alte scopuri, la 
întoarcere ta loc să vină încărcat 
cu cărămidă de la fabrica „Sîntim- 
bru”, se întoarce gol. Lipsă de 
interes pentru executarea construc
țiilor în gospodărie dovedește și 
tovarășul Moldovan Ion, președin
tele Sfatului popular din Mihalț, 
care nu sprijină în suficientă mă
sură pe colectiviști în această di
recție.

Dacă lucrările de construcții n-au 
început încă la gospodăria din 
Cistei se datorește și secției agri
cole a Satului popular raional, care, 
deși cunoaște faptul că tehnicianul 
constructor Lenco Mihail este în 
concediu de mai mult timp, 
nu a luat măsuri pentru în
locuirea lui pe timpul cît 
este bolnav, lipsind astfel gospo
dăriile colective de sprijinul și în
drumarea tehnică atunci cîn'd are 
mai multă nevoie.

Pentru a asigura construirea la 
vreme a maternității de scroafe, a 
saivanului și a grajdului, secția 
ggricolă a Sfatului popular raional 
să sprijine efectiv și la timp gos
podăria coiectivă ta munca de 
construcții.

Contribue la ridicarea 
nivelului de trai

In comuna Sîntimbru, satul Gal- 
țiu, pînă în prezent colectarea lî- 
nei de oaie s-a făcut în proporție 
de 98 la sută. Primii la predarea 
cotei au fost tovarășii Șandru Ion 
și Potopea Traian lui Ileană. De 
asemenea, planul de colectare la 
laptele de oaie a fost îndeplinit 
100 la sută;

Odată cu predarea cotelor, ță
ranii muncitori din Galtiu au con
tractat porci și alte animale cu 
cooperativa din sat și însemnate 
cantități de lapte de vacă. Printre 
aceștia se numără și țăranii mun
citori Mîrza Onu, care a contractat 
600 litri lapte de vacă, Rusan Ion 
300 litri, iar Mîrza Partenie lui 
Martin, Curta Ion, Curta Tănase, 
Mîrza Luca, Miron Iacob și alții, 
au contractat porci și alte animale cu 
cooperativa, predîndu-și în întregi
me și cotele de carne pe acest ah, 

HOLTIȘ ȘTEFAN 
corespondent voluntar



NOTE Șl COMENTĂRII EXTERNE
tolii
Uneltirile dușmanilor păcii în Indochina

de L. TAMARIN

Acum, cînd în ciuda eforturilor 
delșgației S.U.A., ,1a conferința de 
la Geneva perspectivele încheierii 
cu succes ,a tratativelor cu privire 
la stabilirea păcii în Indochina au 
devenit mat reale, cercurile guver
nante din S.U.A. întreprind noi 
manevre pentru a împiedica suc
cesul conferinței. Corespondenții a- 
mericani la Geneva excelează în 
răspîndirea diferitelor zvonuri, fac 
zarvă. în jurul divergențelor dintre 
delegați și ascund în mod inten
ționat cititorilor lor faptele care 
dovedesc apropierea punctelor de 
vedere asupra multor probleme, 
sperînd ca printr-o asemenea de
zinformare să inducă în eroare 
opinia publică și să încerce să în
venineze atmosfera la conferința 
de la Geneva. Din toate acestea 
reiese că presa americană, care ac
ționează din ordinul cîtorva oame
ni de stat americani, urmărește să 
creeze impresia că conferința de la 
Geneva ar fi „sortită*1 eșecului, că 
ar fi „intrat în impas** etc.

Pentru ca dezinformarea lor să 
capete cel puțin aparența veraci
tății, mulți reprezentanți ai presei 
americane nu se dau înlături de la 
denaturarea flagrantă a faptelor 
referitoare la lucrările conferinței 
de la Geneva. Un model al „mun
cii” nedibace și grosolane a presei 
americane este comunicatul agen
ției Associated Press, publicat în 
numărul de sîmbătă al ziarului 
„New York Herald Tribune”. In- 
cercînd să motiveze într-un mod 
oarecare afirmațiile cu privire la 
pretinsul impas, autorii comunica
tului scriu de pildă că la ședința 
din 9 iulie a celor nouă delegații, 
reprezentantul Republicii Populare 
Chineze ar fi insistat pentru inter
zicerea introducerii în Laos și 
Cambodgia a armamentului nece
sar pentru autoapărare.

In cazul de față este vorba de 
o încercare nedibace de a induce 
în eroare opinia publică în ceea ce 
privește poziția reală a delegației 
R. P. Chineze. Se știe că în propu
nerile sale, delegația R. P. Chine
ză a subliniat necesitatea impe-

Presa străină despre conferința miniștrilor 
Afacerilor Externe

Presa 
rezer-

LONDRA (Agerpres). — 
engleză vorbește în termeni 
vați despre deosebirea dintre punc
tele de vedere ale Americii și ță
rilor vesteuropene în privința con
ferinței de la Geneva.

Comentatorul diplomatic al zia
rului „Birmingham Post” subli
niază lipsa de dorință a Statelor 
Unite de a participa la lucrările 
conferinței. „Atît Anglia, cît și 
Franța — scrie comentatorul — au 
încercat să-i convingă pe ameri
cani să pună capăt boicotării con
ferinței și să-l trimită pe Dulles 
înapoi la Geneva.”

★
GENEVA (Agerpres). — Cores

pondentul din New York al agen
ției telegrafice elvețiene anunță :

„In cercurile oficiale din Was
hington domnesc în prezent temeri 
serioase relativ la soarta uniunii 
anticomuniste... Diplomații din Was
hington sînt cel mai mult îngri
jorați de faptul că în prezent, 
după cum se vede nici una din ma
rile puteri ale Uniunii occidentale 
nu este în stare să rezolve breșa 
care s-a format în domeniul cola
borării”. 

rioasă, a interzicerii, după înceta
rea operațiunilor militare, a intro
ducerii în Laos și Cambodgia de 
noi unități și personal militar al 
forțelor terestre, maritime și ae
riene, precum și de diferite tipuri 
de arme și muniții. Această pro
punere este bazată pe argumentul 
rezonabil și incontestabil că orice 
acumulare în statele din Indochina 
de armament și personal militar 
■străin, după încetarea operațiuni
lor militare, poate atrage primej
dia reluării operațiunilor militare.

Totodată, — și aceasta desigur o 
știe agenția Associated Press, — 
delegația R. P. Chineze a fost de 
acord că în Laos și Cambodgia 
poate fi introdusă o anumită can
titate de armament și muniții pen
tru nevoile autoapărării și a pro
pus să fie discutată separat pro
blema cantității și tipurilor aces
tui armament.

Delegația chineză a arătat de 
asemenea că după încetarea ope
rațiunilor militare, pe teritoriile ce
lor trei state indochineze nu tre
buie să existe baze' militare ale 
nici unui stat străin, . deoarece 
crearea acestor baze .ar fi incom
patibilă cu principiul care prevede 
limitarea introducerii de armament 
numai la nevoile autoapărării.

Aceasta este poziția delegației 
R. P. Chineze. După cum este lim
pede pentru oricine, ea nu are ni
mic comun cu ceea ce a atribuit 

» agenția americană delegației chi
neze în comunicatul său.

Denaturînd în mod intenționat 
desfășurarea reală a discuțiilor la 
conferința de la Geneva, autorii 
acestor comunicate acționează din 
ordinul celor mai agresive cercuri 
din S.U.A., oare caută să atingă 
două scopuri: în primul rînd, să 
împiedice realizarea unui acord ac
ceptabil pentru ambele părți cu 
privire la restabilirea păcii în In
dochina și, în al doilea rînd, să 
treacă în același timp răspunderea 
pentru torpilarea tratativelor pe 
seama delegațiilor statelor demo
cratice iubitoare de pace.

(Agerpres)

Problema cea mai litigioasă în 
momentul de față — scrie cores
pondentul — este recunoașterea 
Republicii Populare Chineze. „Ei
senhower și Churchill — scrie co
respondentul nu au găsit cu oca
zia recentei lor întrevederi Ia Was
hington o soluție pentru această 
problemă, care a devenit și mai 
complicată în urma tratativelor 
franco-chineze. Washingtonul este 
convins că într-un viitor apropiat 
Franța va recunoaște China și în 
acest fel presiunea în favoarea ad
miterii guvernului de la Pekin în 
O.N.U. va deveni și măi puternică”.

Ziarul „La Suisse” a publicat un 
articol de fond în care se spune:

La Berlin, Dulles n-a vrut 
convocarea conferinței celor cinci 
puteri la Geneva pentru a nu re
cunoaște nici măcar tangențial e- 
xistența Chinei ca mare putere. 
Oare, cum va fi ultima fază a 
conferinței de la Geneva, așa cum 
a dorit Dulles, o conferință a ce
lor patru ? In acest caz la această 
conferință via lipsi S. U. A., iar 
China va obține acolo recunoaște
rea internațională pe care Was
hingtonul. continuă să i-o refuze...”

__ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ' " ■ • • ■ • ■ • ■ ■ a ■ - ■ ■Rezoluția Consiliului Economic și Social 
la cererea de intrare 
U.N.E.S.C.O.
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al O.N.U. privitoare 
a R.P.R. în

GENEVA (Agerpres). '— In șe
dința din 12 iulie a Consiliului E- 
conomic și Social al Organizației 
Națiunilor Unite a fost luată în 
discuție cererea R.P.R. de a fi pri
mită ca membră a Organizației Na
țiunilor Unite pentru educație, ști
ință și cultură (U.N.E.S.C.O.).

După cum se știe, guvernul 
R.P.R. a adresat această cerere la 
18 mai a.c. directorului general al 
U.N.E.S.C.O.-ului. In cererea sa, 
guvernul R.P.R. a exprimat dorin
ța Romîniei de a fi ădmisă ca 
membră a acestei organizații în 
interesul dezvoltării relațiilor cul
turale cu celelalte state.

In conformitate cu prevederile a- 
cordului ’ existent între O.N.U. și 
U.N.E.S.C.O., cererea R.P.R. a fost 
înaintată Consiliului Economic și 
Social al O.N.U., ^acesta urmînd să- 
și dea avizul.

In cadrul celei de a 18-a sesiuni, 
care se ține actualmente la Geneva, 
în ședința din 12 iulie Consiliul 
Economic și Social a luat în dis
cuție cererea R.P.R.

Delegatul Republicii Cehoslovace 
a prezentat un proiect de rezoluție 
care recomandă consiliului să adu
că la cunoștință U.N.E.S.C.O.-ului că 
nu aie obiecții împotriva .admiterii 
R.P.R. ca membră în această or
ganizație. Prezentînd acest proiect 
de rezoluție, delegatul cehoslovac 
Nosek a subliniat marile succese și 
realizări ale R.P.R.

Delegatul S.U.A., luînd cuvîntul,

Sfat agricol

Cum trebuie să luptăm împotriva cuscutei
Căldura potrivită și umezeala su

ficientă au creat condiții optime 
pentru dezvoltarea plantelor în 
acest an, dar în același timp o se
rie de plante parazitare s-au dez
voltat și ele pe seama plantelor 
cultivate.

Una dintre aceste plante parazi
tare este cuscuta, cunoscută sub 
diferite denumiri ca: torței, mă- 
tasă, gălbează, rîie boala tri
foiului, etc. Cuscuta, al cărei apa
rat vegetativ este redus la 
simple filamente fixate pe planta 
gazdă prin sugătoare (haustori) 
care le asigură nutriția, se răspîn- 
dește foarte ușor atît prin sămînță, 
cît și prin lujeri. Ea este cel mar mare 
dușman al plantelor de nutreț ca: lu
cerna, trifoi, și în acest an, îndeo
sebi la borceag și măzăriche, tre
buie să fie combătută cu cea mai 
mare hotărîre.

In acest scop, la însămînțarea 
plantelor furajere se va folosi tot
deauna semințe curate, descuscuta- 
te, lucru pe care mulți țărani din 
neglijență nu-1 fac și însămînțează 
semințe necurățate, (fapt ce duce 
la infectarea plantelor cu cuscuta.

Distrugerea acestei plante para- 
zitare și a buruienilor infectate, se 
face prin plivit, prășit, prin rotația 
culturilor. De asemeni, este interzis 
cu desăvîrșire folosirea, ca îngrâ- 
șămînt al gunoiului de grajd pro
venit de la animalele care au con
sumat nutreț cu cuscuta.

Pentru distrugerea cuscutei din 
vetrele aflate în trifoi, lucerna și 
măzăriche, se vor cosi suprafețele 
infectate, peste care apoi se îm
prăștie paie stropite cu petrol, "după 
care se dă foc. Prin acest proce

ba

a încercat să determine respinge
rea. lecomaudării de admitere. El 
a. reluat .în acest scop toate afir
mațiile calomnioase pe care repre
zentanții S.U.A. le-au ridicat în mai 
multe rînduri. la O.N.U. împotriva, 
regimului democratic din R.P.R. . El 
a fost sprijinit de delegatul englez.

In favoarea proiectului de rezo- 
. luție cehoslovac, iau luat cuvîntul 

delegații U.R.S.S., Belgiei, Egip
tului, Argentinei, Indiei și Iugos
laviei.

Delegatul U.R.S.S., Kumîkin, a 
dezvăluit netemeinicia afirmațiilor 
delegatului S.U.A. El a arătat ma
rile drepturi democratice de care 
se bucură cetățenii R.P.R., drep
turi și libertăți garantate de Con
stituția R.P.R. și înfăptuite prin a- 
sigurarea condițiilor materiale ne
cesare.

Cu toată opoziția delegatului a- 
merican, "Consiliul Economic și So
cial al O.N.U. a aprobat proiectul 
de rezoluție prezentat de delegatul 
Republicii Cehoslovace cu 10 vo
turi pentru, 7 contra și o abținere.

In favoarea rezoluției au votat 
delegații U.R.S.S., R. Cehoslovace, 
Argentinei, Australiei, Belgiei, Egip
tului, Indiei, Iugoslaviei, Norvegiei 
și Pakistanului.

Delegații S.U.A., Angliei, Fran
ței, Cubei, Turciei, Ecuadorului și 
Gomindanului au votat împotrivă. 
Reprezentantul Venezuelei s-a ab
ținut.

deu vrejii și semințele de cuscuta 
se distrug.

Rezultate bune în distrugerea 
cuscutei din vetre se obțin prin 
acoperirea locului infectat cu un 
strat de pleavă de orz și bălegar 
bine- fermentat care se așează în 
strat de 50—70 cm.

Prin acoperirea terenului infec
tat, cuscuta se asfixiază și piere, 
iar odată cu ea piere și planta 
de nutreț infectată.

Un alt mijloc pentru combaterea 
cuscutei constă din stropirea vetre- 
lor cu soluție preparată din pasta 
D.N.O.C. dizolvată în concentrație 
de 3 kg. la 100 litri apă. Pasta se 
poate obține de la secția agricolă 
a sfatului popular raional contra 
cost.

Cum în acest an un atac puter
nic (peste 80 la sută) a cuprins în 
masă cultura de măzăriche din 
comunele Berghin și Hăpria, se 
recomandă ca culturile atacate să 
fie de îndată cosite, iar terenul să 
se dezmiriștească.

Bălegarul rezultat din consumul 
acestor nutrețuri să fie depozitat 
în platformă separată, fiind inter
zis cu desăvîrșire folosirea lui la 
îngrășarea terenului’.

Pentru producerea de semințe, se 
va avea grijă să se lase porțiuni 
de culturi curate, neinfectate de 
cuscută.

De asemeni, pentru a lupta cu 
succes împotriva acestei plante pa
razitare, se vor folosi pentru însă- 
mînțare numai semințe descuscu- 
tate prin stațiunile de descuscutare 
ale statului.

N. HABAȘESCU 
tehnician șef al secției 

agricole a sfatului popular raional

Al 8-lea Festival 
Intâtrtațional al filmului 
KAR1.OVY -VARY (Agerpres).

CTtEKA transmite:
■ La- 12 iulie. :a ce! de al 8-lea 
Festival , internațional. al filmului 
au foșt prezentate , primele filme, 
documentare de scurt metraj. Un 
interes, deosebit a. stîrnit filmul.ro- 
mînesc. „Excursii în munți”.

Filmul tehnijcolor suedez de scurt 
metraj. „Obiectele de ceramică ale 
dr. Koege” a sttrnit de asemenea 
mult interes.

Au foșt prezentate două filme 
artistice — unul bulgar și unul 
polonez: „Lumina de la Rila” — 
despre construirea unei mari hi
drocentrale în munții Rila din 
Bulgaria — și „Cuvîntul ferovia
rilor” — despre munca dîrză de' 
zi cu zi a feroviarilor polonezi.

Ultimele patru filme prezentate 
sînit produse de cinematografia R. 
D. Germane: „Reconstruirea cas
telului Zwinger din Drezda”, „Pa
radisul vîslașilor”, „O poveste de 
dragoste” și „Căpitanii de mîine”.

Extinderea grevei muncito
rilor de la uzinele atomice 

americane
NEW YORK (Agerpres). — A- 

genția Reuter anunță că greva 
muncitorilor de la uzinele atomice 
americane din Oak Ridge (Tenne- 
see), declarată săptămîna trecută,, 
s-a extins cuprinzînd 8.000 de mun
citori de la două din cele mai im
portante șantiere de construcție 
ale uzinelor. Muncitorii de la a- 
ceste șantiere au refuzat să treacă 
de pichetele de grevă încetînd lu
crul în semn de solidaritate cu 
greviștii. După cum s-a anunțat, 
muncitorii cer îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și salarizare.

Guvernul elvețian interzice 
activitatea pe teritoriul 

Elveției a comisiei ameri
cane pentru cercetarea 

„loialității"
WASHINGON (Agerpres). — 

După cum transmite agenția Fran
ce Presse, purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de stat a confir
mat luni că guvernul elvețian a 
făcut cunoscut guvernului S.U.A. 
că nu este de acord ca așa-zisa- 
„comisie de cercetare a loialității” 
față de guvernul american să-și 
desfășoare activitatea pe teritoriul 
elvețian. Această comisie însărci
nată să verifice loialitatea unui 
număr de 30 funcționari americani 
aflați în posturi la Paris, Roma și 
și Geneva, va trebui deci să-și 
schimbe planurile în ce privește 
audierea funcționarilor americani' 
aflați în Elveția.

Lagărul socialismului — 
uriașa forță a zilelor noastre

(Urmare din pag. I-a)

Iară, așa-zisa politică „de forță” și 
înfuriate peste măsură de succese
le obținute de lagărul socialist, nu 
renunță la faimoasa doctrină cu 
privire la așa-zisa „înlăturare a 
comunismului" sau mai precis — 
planurile înrobirii popoarelor libere 
de către Statele Unite.

Popoarele lagărului socialist, ca
re grupează o treime din Srnenire, 
stau cu vigilență de strajă păcii. 
Ele știu bine că atîta . timp cît 
trăiește și înflorește prietenia Fră
țească dintre țările lagărului pă
cii, democrației și socialismului, 
acest lagăr este invincibil și este- 
o stavilă de netrecut în calea pla
nurilor agresive ale imperialiștilor..
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