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£a mu Iți ani, 
tovarăși!

Patria noastră liberă
Oamenii muncii din patria noastră au săr

bătorit la 30 Decembrie 1953 cu inima plină 
de bucurie împlinirea a 6 ani dela eveni
mentul de însemnătate istorică : proclama
rea Republicii Populare Române.

Republica Populară Română — patria 
celor ce muncesc — a luat,.naștere ca ur
mare a victoriei istorice a Uniunii Sovietice 
asupra hitlerismuîui și a eliberării Româ
niei de către glorioasa Armată Sovietică, e- 
liberare care a dat putință poporului mun
citor, în frunte cu clasa muncitoare condusă 
de Partidul Comunist Român, să făurească 
statul de democrație populară, care cores
punde pe deplin intereselor și năzuințelor 
maselor populare din România.

Cu prilejul celei de a șasea aniversări a 
R.P.R., poporul nostru face bilanțul lupte
lor duse în acești ani, bilanț de strălucite 
victorii.

România se transformă într’un ritm rapid 
dintr’o țară agrară înapoiată într’o țară in
dustrială înaintată. Cu ajutorul permanent 
și multilateral al Uniunii Sovietice au fost 
create noi industrii care nu au existat în tre
cut.

In decursul celor 6 ani care au trecut de
la 30 Decembrie 1947, s’a dezvoltat puternic 
industria grea, baza dezvoltării întregii eco
nomii.

Intre anii 1948 și 1953 volumul produc
ției industriale -a crescut de 2,5 ori față de 
anul 1938. Industria patriei noastre produce 
astăzi cea mai mare parte a utilajului indus
trial necesar principalelor ramuri ale eco
nomiei naționale.

Analizând succesele obținute în dezvolta
rea economiei țării, plenara lărgită a C. C. 
al P.M.R. din 19—20 August a subliniat ne
cesitatea de a spori considerabil producția 
de mărfuri de larg consum. In acest scop, in
dustria de bază a început să fabrice utilaj 
pentru fabricile de textile, pentru fabricile 
de pâine și produse lactate, pentru fabricile 
de ulei, pentru fabricile de zahăr, etc.

Industria ușoară s’a dezvoltat puternic în 
anii «togimului democrat-popular. Față de 
1949 industria ușoară a crescut până în a- 
nul 1952 cu 97,5 la sută.

In urma recentelor hotărîri ale partidului 
și guvernului, privind dezvoltarea capacității 
de producție a fabricilor producătoare de 
bunuri de larg consum, au fost alocate 1,2 
miliarde lei pentru anii 1954—1955, repre
zentând aproape dublul sumei prevăzute în 
cadrul planului cincinal, pentru acești ani.

Succese deosebit de importante s’au ob
ținut și în ceeace privește planul de electri
ficare a țării. Deși iau trecut numai 
3 ani dela elaborarea lui, în acest 
timp s’au electrificat mai multe sate 
decât în 60 de ani sub regimul trecut.

In anii regimului de democrație populară 
s’a schimbat fața satelor noastre, s’au pro
dus mari schimbări în viața țărănimii mun
citoare. Azi țăranii muncitori, stăpâni pe 
pământul ce-1 muncesc, obțin, cu ajutorul 
statului, recolte tot mai bogate. Cele peste 
9600 tractoare și alte mii de mașini agricole 
puse la îndemâna țărănimii muncitoare de 
statul democrat-popular, înlocuiesc plugurile 
de lemn și uneltele de muncă înapoiate.

Convingându-se de avantagiile lucrării pă
mântului cu mijloace moderne, aproape 
300.000 familii de țărani muncitori s’au unit 
de bună voie în gospodării agricole colective 
și în întovărășiri pentru lucrarea în comun 
a pământului. Numai în raionul nostru un 
număr însemnat de țărani muncitori s’au 
unit pe baza liberului consimțământ în 7 
gospodării agricole colective și în 14 întovă
rășiri agricole. Sărbătoarea împărțirii veni
turilor în gospodăriile agricole colective con-

stitue o dovadă grăitoare a superiorității a- 
griculturii socialiste. Cu peste 400 kg. grâu 
și peste 500 kg. porumb mai mult au ob
ținut la ha. colectiviștii și întovărășiții din 
raion față de țăranii cu gospodării indivi
duale.

Ca urmare a politicii juste dusă de parti
dul nostru, al cărei scop este omul cu ne
voile sale, satisfacerea nevoilor sale mate
riale și culturale, nivelul de trai aii oame
nilor muncii este în continuă creștere.

înfăptuind politica partidului, guvernul 
R.P.R. a luat o serie de măsuri importante 
menite să ducă la îmbunătățirea nivelului de 
trai al celor ce muncesc. Recent, a fost 
îmbunătățit sistemul de salarizare pentru in
dustriile textilă, alimentară și pentru cadrele 
medico-sanitare, au fost reduse impozitele 
pe salarii, au fost eftinite chiriile, s’au acor
dat împrumuturi pentru construirea de locu
ințe, etc.

S’a dezvoltat în mod rapid comerțul de 
stat și cooperatist, care asigură aprovizio
narea din ce în ce mai largă cu produse de 
larg consum și alimentare a oamenilor muncii.

In orașul și satele din raionul nostru, exis
tă acum numeroase biblioteci, colțuri roșii, 
cluburi, cămine culturale, etc., oare contri- 
bue la ridicarea nivelului cultural al celor 
ce muncesc, fac ca în cel mai îndepărtat 
colț al raionului să pătrundă cultura.

Partidul și statuii nostru democrat-popu
lar au pus capăt eu mână fermă politicii de 
sălbatică asuprire națională, înfăptuind de
plina egalitate în drepturi între poporul ro
mân și minoritățile naționale.

Victoria în alegerile de deputați pentru 
sfaturile populare a constituit o mărturie vie 
a dragostei întregului popor muncitor pentru 
Republica Populară Română, o demonstrație 
puternică a unității de nezdruncinat a po
porului în jurul partidului, a tăriei și vita
lității statului democrat-popular.

Desfășurând larg întrecerea socialistă, în 
cinstea aniversării Republicii, muncitorii de
la întreprinderile „Gh. Doja“, 4 „Ardealul**, 
C.F.R. depou Teiuș, C.F.R. Revizia de va
goane Coșlariu. și altele, au îndeplinit și de
pășit cu mult înainte de termen planul anu
al de producție. Aplicând pe scară tot mai 
largă metodele sovietice, muncitorii reali
zează însemnate economii. Numai în luna 
Noembrie s’au realizat economii în valoare 
de peste 100.000 lei. Crește cu fiecare zi ce 
trece numărul stahanoviștilor și fruntașilor 
în producție. Pe bună dreptate >se mân
dresc oamenii muncii din raionul nostru cu 
cei 116 stahanoviști și cu cei peste 400 de 
fruntași în producție, dintre care 160 au de
venit fruntași în cinstea celei de a 6-a ani
versări a Republicii Populare Române.

In timp ce în țările capitaliste domnește 
legea profitului maximal, pentru obținerea că
ruia trusturile jefuesc și înfometează ma
sele, fac pregătiri intense de război — în 
țara noastră oamenii muncii se bucură de o 
înaltă prețuire, de o nemărginită grijă din 
partea partidului și guvernului.

Cea de a 6-a aniversare a Republicii Popu
lare Române găsește poporul nostru mun
citor în plină luptă pentru construirea so
cialismului, pentru aplicarea în viață a’ mă
rețului program de măsuri economice elabo
rat de plenara lărgită a C. C. al P.M.R. din 
19—20 August, în plină luptă pentru apă
rarea păcii.

In pragul noului an, poporul nostru are 
în față perspectivele mărețe ale unor noi și 
luminoase victorii pe frontul construcției 
pașnice.

Oameni iai muncii, să luptăm cu forțe spo
rite sub conducerea partidului, pentru înflo
rirea scumpei noastre patrii — Republica 
Populară Română 1

Sărbătorirea celei de a 6-a aniversări 
a Republicii Populare Române în raionul nostru

Oamenii muncii din raionul nostru au săr
bătorit împlinirea a 6 ani dela proclamarea 
Republicii Populare Române cu o deosebită 
bucurie și cu încredere nețărmurită în viito
rul luminos al patriei.

In întreprinderi și instituții, is’iau ținut 
conferințe în care s’au scos în evidență minu
natele victorii cucerite de poporul nostru 
mimeitor în anii regimului democrat-popular, 
sub conducerea înțeleaptă a partidului'.

In seara zilei de 30 Decembrie în orașul 
Alba-Iulia a avut loc o adunare festivă or
ganizată de Comitetul raional de partid și 
de comitetul* executiv al sfatului popular ra
ional, la care au participat numeroși oameni 
ai muncii din oraș și raion.

După ce s’a ales un prezidiu al adunării 
format din tovarăși activiști de partid, din 
Aparatul de stat, din economie, stahano

Sfîoi succese dobândite 
în cinstea zi tei de 50 (Decembrie

Schimb de onoare
Pentru a încununa cu noi realizări în pro

ducție succesele obținute în întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 30 Decembrie, 
muncitorii (și tehnicienii dela atelierul 4 
„Ardeeht!” Alba-Iulia, sub îndrumarea or
ganizației de bază P.M.R. și mobilizați de 
comitetul de întreprindere, au organizat un 
schimb de onoare în ziua de 28 Decem
brie.

In această zi toate brigăzile și echipele 
din atelier, pe meserii, s’au străduit sa în
registreze însemnate depășiri de norme.

Datorită bunei organizări a locului de

Succesele muncitorilor dela fabrica „Romspirt
însuflețiți de un puternic avânt patriotic, 

muncitorii și tehnicienii dela fabrica „Rom- 
spirt“ din Alba-Iulia, și-au sporit eforturile 
în muncă pentru a întâmpina cu noi victorii 
în producție cea de a 6-a aniversare a Re
publicii Populare Române.

Ridicând tot mai sus steagul întrecerii 
socialiste, colectivul de muncă de aici și-a 
îndeplinit planul anual de producție în pro
porție de 102,9 la sută.

O contribuție însemnată la realizarea pla
nului înainte de termen a adus-o tehnicianul 
Krautz David, care a folosit bogatul tezaur 
al experienței tehnicienilor sovietici în orga
nizarea muncii. împreună cu ceilalți tehni
cieni ai fabricii, el a făcut o inovație oare 
constă în înlocuirea injectorului dela cazan

A realizat planul anual
Colectivul de muncă al întreprinderii de 

industrie locală „Horia” din Alba-Iulia și-a 
îndeplinit planul de producție anual la 10 
Decembrie 1953. Deatunci el a mai realizat 
importante depășiri peste planul anual.

De pildă, secția vulcanizare care are o 
activitate rodnică și-a îndeplinit planul în
că din luna August 1953, iar până în pre
zent a mai realizat o depășire de plan de 
00 la ,sută. La această secție s’a evidențiat 

în mod deosebit utemistut Lăpăduș Ion.
Frumoase rezultate a obținut și secția me

talurgie care lucrează în contul anului 1954 
încă din luna Septembrie 1953.

Folosind cu pricepere metodele înaintate 
da muncă Cuznețov, Cotlear și Lidia Cora- 

viști și fruntași în producție, etc., â luat cu
vântul tovarășul Mureșan Grigore, președin
tele comitetului executiv al sfatului popular 
raional, care a vorbit despre însemnătatea 
zilei de 30 Decembrie, subliniind succesele 
deosebite obținute de oamenii muncii dih' 
raion alături de întregul popor muncitor 
din patriia noastră în anii regimului de de-- 
mocrație populară.

Desfășurându-se într’o entuziastă atmos
feră, adunarea festivă în cinstea celei de a. 
6-a aniversări a Republicii Populare Ro
mâne, a constituit o puternică demonstrație 
a hotărîrii oamenilor muncii din oraș și ra
ionul nostru de a merge mereu înainte, sub 
steagul glorios al partidului, spre țelul mă-, 
reț al construirii socialismului, al victoriei 
cauzei păcii.

muncă, precum și a folosirii din plin a uti
lajului și timpului de lucru, brigada meca
nicului stahanovist Ordean Nicodin a depă
șit norma în această zi cu 49 la sută.

La fel brigada U.T.M.-isfa de mecanici 
auto, condusă de tovarășul Vlad Florian, a 
realizat o depășire de normă de 45 la sută.

Însemnate realizări au mai obținut strun
garii Duțu Gheorghe, Mândruțu Aurel, Josa 
Gheorghe, lăcătușul Dan Victor și tinichigiul 
Slezinger Isidor, care și-au depășit sim
țitor normele.

cu o pompă care împinge automat aerul. In 
felul acesta se elimină complect consumul de 
aburi, iar timpul de lucru se reduce Ia ju
mătate. înainte de introducerea inovației se 
umplea un cazan cu spirt în 3 ore, iar după 
introducerea inovației, umplerea unui cazan 
cu spirt se face numai într’o oră și jumă
tate.

In fruntea bătăliei pentru a întâmpina 
ziua de 30 Decembrie cu sarcinile de plan 
anuale îndeplinite și depășite s’au situat to
varășii Stanciu Alexandru, mecanic de utila
je, Țânică Ion, fruntaș în producție, munci
torii Muică Nicolae și Boaru Iuliiana care 
zi de zi șbau dovedit prin fapte hotărîrea 
lor de a munci cu toate forțele pentru înde
plinirea planului înainte de termen.

belnicova, colectivul de muncă al întreprin
derii a reușit să mărească simțitor produc
tivitatea muncii. In fruntea celor care au 
contribuit la lupta pentru depășirea planu
lui, executarea de lucrări de bună calitate 
și la sporirea sortimentelor de produse de 
larg consum sunt tovarășii: Pleșa Trifan, 
stahanovist, Gyulai loan, Câmpean Dumitru 
fruntași în producție și alții.

Acum la început de an nou, muncitorii și 
tehnicienii întreprinderii sunt hotărîți să 
dezvolte tot mai mult succesele obținute, 
luptând cu forțe sporite pentru traducerea 
în viață a sarcinilor puse de plenara lărgită 
a C.C. al P.M.R. din 19—20 August 1953.



DJN_ TARAJCOJ^^TRJJCTJ)^RLLOR COMUNISMJJJAJI
O anchetă în preajma anului nou 

Faptele și visurile noastre
(Scrisoarea Măriei Bulavenco, șefă de echipă in colhozul „Revoluția din Octombrie", 

regiunea Odesa, adresată țăranilor români)

Sverdlovsc — un mare centru industrial al Nordului

Anul 1953 ne-a adus multe bucurii.
Echipa mea a recoltat câte 170 chintale 

de roșii la hectar. In stepa noastră de pe 
litoralul Mării Negre, unde vara adesea su
flă vânturi uscate, nu este ușor să se obțină 
asemenea recolte de legume.

Timp de mulți ani ne-am ocupat de elabo
rarea unor procedee agrotehnice de culti
vare a legumelor și zarzavaturilor în stepa 
sudică. Am izbutit să creăm un complex a- 
gronomic aplicabil condițiilor climei calde. 
In 1953 am aplicat pentru prima oară pe 
câmpurile noastre noua metodă de prelu
crare a pământurilor pe pături, lucru care 
permite acumularea și păstrarea umidității 
în pământ. Am elaborat și aplicat un sistem 
de îngrășare suplimentară a plantelor cu 
îngrășăminte minerală, care să corespundă 
fiecărei faze de dezvoltare a plantelor. Am 
aplicat deasemenea o nouă metodă de cul
tivare în răsadnițe a unor răsaduri de roșii, 
varză și alte legume rezistente la frig. Ace
ste răsaduri pot suporta geruri până la 2-3- 
grade. In răsadurile sădite de timpuriu, se 
prind mai bine, sunt mai rezistente la bolile 
criptogamice și dau recolte ridicate. Roadele 
răsadurilor timpurii ajung mult mai devre
me la maturitate decât acelea ale răsaduri
lor obișnuite de legume.

După cum a arătat experiența anului 1953, 
camplexul agronomic elaborat de noi per
mite să obținem recolte ridicate, indiferent 
de starea timpului.

Voi vorbi despre planurile noastre pe anul 
1954. Echipa a hotărît să obțină o recoltă 
de roșii de 200 chintale la hectar.

Calculele făcute recent împreună cu agro
nomul au arătat că puteau obține o aseme
nea recoltă de roșii la hectar. A reeșit dea- 
semenea că introducerea experienței noastre 
în toate brigăzile și echipele va spori cu 
mult recolta de legume și zarzavat. Dacă 
în 1953 colhozul nostru a pus la dispoziția 
populației din Odesa peste 13.000 chintale

Tineretul dintr’un 
colhoz din Ural, 

ascultă cu atenție 
lecția ținută de 

lector.

Venitul colhozurilor a
Colhozurile din regiunea Riazan R.S.F.S.R., 

fac bilanțul anului agricol. Folosind cele 
mai noi metode agrotehnice și tehnica puter
nică a Ș.M.T-urilor, multe colhozuri au 
strâns anul acesta o recoltă bună de cerea
le, legume, zarzavaturi, culturi tehnice și 
cartofi. Datorită majorării de către stat a 
preturilor de colectare și achiziție, colhozu
rile din regiunea Riazan au realizat veni
turi însemnate, care la data de 1 Decembrie 
se cifrau la aproximativ 1 miliard de ruble.

Locuințe mobile pentru
Stațiunile de. mașini și tractoare din regiu

nea Volgăi, Siberia, Cuban și alte regiuni 
ale țării au început să primească noi tipuri 
de vagonete de câmp. In acestea vor putea 
locui tractoriștii și combinerii care în perioa
da muncilor agricole de vară lucrează de
parte de gospodăriile centrale ale S.M.T.- 
urilor. Aceste locuințe mobile se deplasează 
dela un loc la altul cu ajutorul tractoarelor 

de legume, zarzavaturi și cartofi, în 1954 
vom putea furniza 25.000 chintale.

Alai avem un vis: dorim să prelungim 
perioada de producție a legumelor proas
pete. Anul trecut am semănat pentru prima 
oară în ajunul iernii ceapă, morcov, usturoi, 
pătrunjel. Pe o mică suprafață am Însămân
țat cartofi în ajunul iernii. Observațiile fă
cute, timp de mai mulți ani au arătat că în 
condițiile noastre climaterice cartofii care 
jeinează în pământ la o adâncime de 27 cm. 
încolțesc de timpuriu și dau recolte bogate. 
In baza experienței căpătate, am calculat că 
vom putea obține cartofi încă dela finele lu
nii Mai și începutul lunii Iunie. Se mai des
chide și o altă posibilitate — suprafețele pe 
care au fost cultivați cartofii pot fi folosite 
pentru însămânțarea legumelor târzii. In 
acest fel, pe unul și același teren vom pu
tea obține două recolte.

Anul 1953 a adus multe bucurii și fami
liei mele. Fiica mea Ludmila a intrat în cla
sa a X-a. In toamna anului 1954 ea va fi stu
dentă în anul I, aii unei școli superioare. îm
preună cu soțul meu am lucrat aproximativ 700 
zile-muncă în gospodăria obștească pentru 
care primim o mare cantitate de cereale și 
legume și o sumă importantă de bani. Un 
venit suplimentar destul de mare ne-a adus 
și lotul de lângă casă. In gospodăria noas
tră personală .avem o vacă, porci, găini, rațe. 
Tiăim în belșug.

Ne așteaptă multă muncă pentru a înde
plini Hotărîrea Plenarei din Septembrie a 
C.C. a<! P.C.U.S., care a trasat un program 
vast în vederea realizării unui avânt conti
nuu al agriculturii și ridicării buneistări a 
țărănime! colhoznice. In noul an 1954 vom 
lupta din toate puterile pentru îndeplinirea 
acestui program.

La mulți ani, scumpi prieteni români I Eu 
și tovarășele mele, toți colhoznicii noștri, vă 
urăm ca în noul an să obțineți noi succese 
în construirea socialismului. Vom întări și 
mai mult prietenia noastră de nezdruncinat!

crescut de două cri
Această sumă este de două ori mai mare 
decât venitul pe tot anul trecut.

Pregătindu-se în vederea primăverii, col
hozurile instalează peste 43.000 de răsadnițe 
și construesc 40 de sere, unde vor cultiva le
gume timpurii pentru oamenii muncii din Ria
zan și Moscova. In vederea dezvoltării conti
nue a creșterii animalelor proprietate obșteas
că, colhozurile și-au achiziționat în Octom
brie și Noembrie sute de vite de prăsilă.

(Agerpres)

tractoriști și combineri
sau camioanelor. Noile vagonete se bucură 
de aprecierea lucrătorilor dela S.M.T.-uri. 
Ele au un aspect exterior frumos, iar în in
teriorul fiecăruia dintre ele este .amenajată 
o cameră de dormit confortabilă, o sufrage
rie, bucătărie și o oameră de odihnă. In ur
mătorii doi ani stațiunile de mașini și trac
toare din țară vor fi înzestrate cu 80.000 de 
astfel de locuințe mobile. (Agerpres).

La Sverdlovsc sunt concentrate uzine de 
prim rang ale industriei de construcții de 
mașini grele și de transport, ale industriei 
chimice și energetice, ale construcției de u- 
tilaj.

Din secțiile uzinei „Uralmaș" ies mașini 
pentru întreprinderile industriei metalurgice 
și extractive, mașini pentru lucrări de tera- 
sament, necunoscute de tehnica mondială. 
Uzina „Uralelectro.app.arat“ produce apara
tură unicală de precizie.

Concomitent cu dezvoltarea industriei 
gtele, se dezvoltă și industria ușoară și ali
mentară ; la marginea de Sud a orașului se 
cor.struește un mare combinat de țesături de 
lână pieptănată, un combinat pentru fabri
carea grăsimilor, o fabrică de mobilă, o u- 
zină de mașini de spălat rufe etc.

Sverdlovsc este nu numai un centru indus
trial, ci și un mare centru cultural. Aci 
funcționează o. filială a Academiei de Științe 
a U.R.S.S., o serie de institute de cercetări 
științifice. La Universitatea „Gorchi", la In
stitutul politehnic al Uralului „S.M. Chirov“, 
în celelalte nouă instituții de învățământ su

Aspect din camera de jocuri a 
căminului fabricii de tutun „Ducet“ 

din Moscova.

Bogat asortiment de mărfuri produse de întreprinderile 
cooperativei meșteșugărești

întreprinderile cooperativei meșteșugărești 
din Uniunea Sovietică produc peste 10.000 de 
feluri de mărfuri de consum popular. Artelurile 
cooperatiste produc în cantități masive vase 
de metal și de porțelan, diferite țesături, în
călțăminte, tricotaje, produse de galanterie, 
bijuterii, obiecte de artă meșteșugărească, 
precum și alte mărfuri care se bucură de 
mare cerere din partea populației.

Pentru anul viitor se prevede o sporire 
considerabilă a producției de mărfuri, în spe
cial în întreprinderile cooperației meșteșugă
rești din Uzbechistan, Tadjikistan, Turc- 
menia, Chirghizia. Se vor fabrica peste 
140.000.000 de metri de țesături de lână, mă
tase și bumbac, aproximativ 200 de milioane 

pei ior și în cele 20 de școli medii tehnice 
învață zeci de mii de oameni.

Din punct de vedere al nivelului culturii 
teatrale Sverdlovscul ocupă unul din primele 
locuri în R.S.F.S.R. Aci funcționează Teatrul 
de Operă și Balet, Teatrul de comedia mu
zicală, Teatrul tânărului spectator, Pwarmo- 
nica republicană, Teatrul de 4ramă. Orașul 
Sverdlovsc se desvoltă într’un ritm rapid. 
Aici se construesc câteva blocuri cu mai 
multe etaje în care vor locui constructori de 
mașini, feroviari, metalurgiști. Anul acesta 
locuitorii orașului vor primi aproximativ 
120.000 de m2 de suprafață locativă.

A luat mare amploare construcția de in
stituții cultural-sociale. Recent, în acest oraș 
s’a deschis casa de cultură a feroviarilor și 
două cluburi muncitorești.

In prezent se termină lucrările de finisare 
a palatului cultural al uzinei „Uralelectro- 
apparat“. Sunt în curs de construcție câteva 
școli, grădinițe de copii și creșe, un spital, 
un stadion pentru 25.000 de locuri.

(Agerpres).

Case confortabile pentru feroviari
In U.R.S.S. se desfășoară pe scară largă 

construcția de locuințe pentru muncitorii și 
funcționarii dela căile ferate. In apropierea 
multor artere principale apar așezări întregi, 
unde locuiesc mecanici, conducători de tre
nuri și a.lți lucrători din transport.

Aproximativ cu doi ani în urmă, pasagerii 
trenului care traversează râul Sestra din 
apiopierea Leningradului puteau să vadă 
malurile lui pustii, pe care creșteau din loc 
în loc tufișuri. In prezent aceste locuri au 
devenit de nerecunoscut. Aici a fost con
struit un orășel al feroviarilor dela calea fe
rată Octiabr, care face legătura între Mos
cova și Leningrad. Pe străzile noului orășel 
au fost construite vile confortabile încon
jurate cu grădinițe. Casele ati încălzire Cert-' 
trală, băi cu apă caldă în permanență.

In prezent sunt pe terminate lucrările de 
construcție a clădirii pentru creșă și clădi
rea magazinului universal.

In casele confortabile de pe malul râului 
Sestra locuesc deja aproximativ 1.000 de fe
roviari.

Așezări asemănătoare pentru feroviari se 
construesc și în apropierea Moscovei. Chel
tuielile sunt suportate de stat, care în anul 
cuient a alocat în acest scop aproximativ 39 
milioane ruble. (Agerpres).

de articole tricotate, zeci de mii de tone de 
vase emailate. Producția noilor modele de 
încălțăminte va crește aproximativ de 1,5 
ori. Industria cooperatistă de confecții va 
pune în vânzare în anul viitor, peste 1.000 
de modele noi de diferite rochii de stofă și 
mătase,

Totodată crește considerabil producția de 
mobilă.

In următorii doi ani' în regiunea Ural, în 
Siberia și Extremul Orient se vor deschide 
zeci de noi mari întreprinderi cooperatiste 
care vor fabrica vase de metal, mobilă, bici
clete, cărucioare pentru copii și alte mărfuri.

(Agerpresj

Aspect exterior al clădirii 
^Sanatoriului pentru mi

neri din Thaltubc, 
din R. S. S. Gruzina.



Puternică, liberă, pe soartă stăpână, trăiască Republica Populară Rămână
O zi din viața raionului

★ ★

Mulțumesc din inimă partidului nostru drag

Zlatna 28 Decembrie 1953
Filele de calendar s’au rupt una după alta. 

Ultimele zile ale lui 1953 se scurg pe ne
simțite. Afară ninge, e zăpadă mare. Deși 
după indicațiile calendarului ne aflăm în 
prag de an nou, mulți din harnicii munci
tori ai patriei noastre libere, au întors de
mult filele calendarului, au trecut peste pri
măvară, vară, toamnă și tot mai mulți sunt 
cei care au înlocuit în întregime calendarul 
pe 1954 cu cel din 1955.

Iată-1, de pildă, pe stahanovistul Burz Va- 
sile, dela întreprinderea „Gheorghe Doj-a” 
unul din acei neobosiți luptători pen-

★

Cistei 28 Decembrie 1953
Când se sfârșește un an, se face întotdea

una și bilanțul realizărilor obținute în acest 
timp. Și tocmai de aceea, colectiviștii din 
Cistei și-au propus ca zilele de sfârșit de an 
să le folosească la întocmirea acestui bilanț.

Cu fiecare an crește numărul animatelor 
din ferma zootehnică, crește avântul gospo
dăriei și odată cu aceasta se îmbunătățește 
viața colectiviștilor. Pe filele de inventar de
la sfârșitul acestui an, au mai înscris 
încă 10 vaci de lapte, peste 100 oi, 
peste 20 purcei și alte avuții. Față 
de anul trecut, fondul de bază al gospodă
riei colective a crescut în acest an cu încă- 
odată cât a fost.

Dacă ne oprim puțin în casa unui colec
tivist, putem vedea bunăstarea care oglin
dește rezultatul muncii în gospodăria colec
tivă. întâlnim oameni noi, trăind viață nouă.

★

Vințul de Jos 28 Decembrie 1953
Zorii zilei nu se iviseră încă. Pe străzi, dom

nea aceeași liniște ce cuprinsese satul odată 
cu venirea nopții. Din când în când, spre 
gară se îndreptau cu pași sprinteni munci
tori și muncitoare. Era o dimineață obiș
nuită.

Prin geamurile uneia din clădirile așezate 
la imediata intrare în comună, o lumină iad- 
bă, puternică, răzbatea prin ceață până de
parte. înăuntru, lângă unul din paturile albe, 
o femeie mărunțică, cu priviri ce exprimau o 
bucurie, o satisfacție, veghea neobosită.

Țăranca muncitoare Sărăxăian Aurelia 
din Vurpăr, născuse, sub îngrijirea părin-

☆

Teiuș 28 Decembrie 1953
Pentru a spori realizările dobândite până 

în prezent, colectivul de muncă dela Depoul 
C.F.R. Teiuș a organizat în ziua de 28 De
cembrie un schimb de experiență cu Depoul 
de locomotive C.F.R. Cluj. In cadrul schim
bului au fost prezentate 2 referate de felul 
cum se aplică metodele sovietice practic pe 
teren.

Mecanicul stahanovist Tușineanu Flavius, 
a arătat în primul referat. despre felul cum 
aplică metoda gospodăriei chibzuite pe lo
comotiva cu Nr. 230.123. El a arătat că în 
perioada dela 1 August și până în ziua de 
28 Decembrie, împreună cu echipa mecani
cului stahanovist Man Eugen, a realizat la 
reparații, ungere și iluminat o economie de 

Grijă deosebită față de sănătatea oamenilor muncii

tru fericirea poporului, care în aceste zile de 
sfârșit de an își închee un bogat bilanț de 
realizări.

Decembrie 28. Pe fișa realizărilor echipei 
muncitorului stahanovist Burz Vasile se în
scrie încă o victorie: în această zi, echipa 
condusă de el, a dat primele tone de produse 
în contul zilei de 20 Februarie a anului 1955.

In munca sa echipa a folosit cu multă pri
cepere metodele stahanoviștilor sovietici Se- 
mivolos și Sevcenco, cu ajutorul cărora s’a 
reușit a se obține asemenea rezultate deo
sebite, ca cele de mai sus.

★

Colectivistului Ciortea Cornel i-a venit de 
dimineață în această zi de 28 Decembrie 
oaspeți dintr’un sat vecin. Iată-1 alături de 
soția sa Silvia și de cei doi. copii, în casa 
cea nouă construită în toamna aceasta, 
povestind cu oaspeții despre viața lumi
noasă pe care o trăiește astăzi. Masa 
încărcată cu toate bunătățile dovedește 
însăși viața îmbelșugată pe care o trăiește. 
Spre amiazi,.la ușa colectivistului Ciortea a 
ciocănit ușor președintele gospodăriei, înso
țit și de alți câțiva colectiviști. Au intrat în 
casă și după ce au închinat împreună câte 
un pahar de vin din cel produs la colectivă, 
tovarășul Ciortea le-a spus: „Sunt foarte fe
ricit. Azi nu mi-e greu să primesc pe cineva 
la mine în casă, căci am de toate".

★

tească a sorei Moga Mari-a, în casa de naș
tere a comunei, pe micuțul Nicușor. El, care 
aduce încă o bucurie în familie, a venit pe 
lume acum, în preajma noului -an.

— Mult s’a schimbat viața în patria noas
tră dela eliberare și până în prezent — ne 
spune tovarășa Sărăxăian Aurelia. Maica 
mea îmi povestește des, cum a născut ea în 
trecut pe cei 8 copii. Când se apropia timpul 
nașterii o lua groaza. Pe atunci nu erau case 
de naștere și toate femeile nășteau acasă sau 
pe câmp și erau lăsate în voia soartei. A- 
cum, partidul și guvernul se îngrijesc de 
noi, de miicuții noștri, prin crearea de ma
ternități, creșe, etc.

★

5.085 lei, iar la combustibil de 19.371 lei.
Și pentru brigada stahanovistă, condusă 

de mecanicul Crișa-n Iulian, care a prezentat 
cel de al doilea referat, ziua de 28 De
cembrie a fost ziua unui bogat bilanț. In 
cursul -anului 1953, aplicând metoda ferovia
rilor -sovietici Lunin-Papavin, a prelungit 
viața locomotivei cu peste 22 la sută. In ziua 
de 28 Decembrie el a dat patriei cea de-a 
405-a tonă de combustibil economisit, în va
loare totală de peste 68.000 lei.

Schimbul de experiență între depoul C.F.R. 
Teiuș și cel din Gluj a constituit un bogat 
prilej de îmbogățire a cunoștințelor. Oaspeții 
au rămas adânc impresionați de priceperea 
și elanul cu care muncește colectivul dela 
depoul C.F.R. Teiuș.

In clădirea unde odi
nioară se lătăiau în 
huzur exploatatorii, a 
fost instalat decurând 
spitalul unificat de stat, 
unde oamenii muncii 
se bucură de o îngri

jire deosebită.

Lucrând cu râvnă în gospodăria noastră 
colectivă „23 August" din satul Obreja, răs
plata după munca depusă s’a dovedit -îm
belșugată.

Cele aproape un vagon de cereale și alte 
produse primite, precum și o importantă 
cantitate de nutrețuri pentru vite, constitue 
un belșug deosebit.

In trecut, când aveam 0,70 ha. de teren 
arabil, ca să pot să-mi acopăr cât de cât ne
voile, eram silit să lucrez pământ în parte 
dela chiaburi, ca până la urmă, prin împăr
țeala nedreaptă a chiaburului, — după mul
te zile amare de trudă din zori și până în 
noapte — să mă aleg mai cu nimic.

Dar, după ce țara noastră a fost eliberată 
de viteaza Armată Sovietică, alta a fost sl 
viața mea.

Partidul m’a luminat, ajutându-mă să 
văd care este calea care să mă scape de ex
ploatare și sărăcie. Acum, în gospodăria co
lectivă simt că trăiesc o viață nouă la care 
eu nu visam să ajung niciodată.

In acest an, dacă am respectat cu toții în 
munca noastră regulile agrotehnice, am reu
șit să obținem producții sporite 'la hectar. De 
pildă, la grâu s’a obținut peste 2.200 kg. la 
hectar, la porumb peste 4.500 kg., iar la car
tofi 15.000 kg. la hectar. Astfel pentru o zi- 
muncă ne-a revenit 6 kg. grâu, 5,900 kg. po
rumb, 1,770 kg. cartofi, etc. Eu după cele 
601 zile-muncă împreună cu soți-a și fiul 
meu, am primit 3.611 kg. grâu, 3.550 kg. po
rumb, 1.064 kg. cartofi, 215 kg. floarea soa
relui, 125 kg. ceapă, peste 7 kg. lână, pre
cum și alte produse. Socotind și nutrețul, a 
fost -nevoie de un convoi de 18 -care, să-mi 
ducă acasă venitul realizat prin munca în 
colectiv.

Pe zi ce trece gospodăria noastră se 
dezvoltă tot mai mult și veniturile noastre

Un
In anii puterii populare căminele cultu

rale au devenit adevărate centre cultural-e
ducative unde tot mai mulți țărani muncitori 
ascultă conferințe, iau parte la serile li
terare, cercuri agro-zootehnice, asistă la 
spectacole -artistice și vizionează filme.

De curând, în comuna Vințul de Jos a 
fost dat în folosință un nou cămin cultural 
— cel vechi ne mai corespunzând cerințelor 
de culturalizare mereu crescânde ale oame
nilor muncii din comună.

Noua clădire a căminului cultural cuprinde 
o frumoasă sală cu 400 locuri pentru specta
tori, scenă spațioasă prevăzută cu cameră 
pentru actori, cabină pentru aparatul de 
cinematograf și încăperi pentru bufet.

Cele încă 3 camere ale căminului sunt fo

nou cămin cultural la Vințul de Jos

In „orășelul copiilor”
Să nu credeți cumva că pe harta raionu

lui ar fi apărut un nou oraș. Nu. E vorba 
de un „orășel" mai mic care a -apărut în a- 
ceste zile de sfârșit de an, pe harta... ora
șului nostru.

Cu câteva zile înainte, în -parcul mare un
de este așezat „orășelul copiilor" au început 
să apară lucruri minunate. Un brad uriaș, 
încărcat cu jucării diferite, numeroase pavi
lioane unde copiii găsesc dulciuri și multe 
mijloace distractive. 

devin tot mai mari. Așa de pildă, prin pla
nul de producție, aprobat în adunarea gene
rală zilele trecute, cu ajutorul ce-l vom primi 
dela stat prin credite, vom mări cu mult fer
ma de oi și vom face să sporească prisaca 
cu stupi sistematici. Deasemeni, prin dubla
rea suprafeței la grădina de legume și iriga
rea ei, vom face să înflorească tot mai mult 
gospodăria noastră colectivă, spre fericirea 
tuturor colectiviștilor.

In acești 3 ani decând sunt în gospodărie, 
am început și eu cu adevărat să scap de 
multe necazuri, să-mi îmbrac întreaga fa
milie, să-mi cumpăr mobila necesară în casă 
și să mai -repar pe alocurea casa, iar pen
tru vaica ce am hotărît să o cumpăr săptă
mâna ce vine dela Teiuș, am terminat un 
grajd călduros.

Acum, băiatul meu care este în anul 2 la 
școala profesională de chimie din Orăștie, 
primește întreținere complectă del-a stat, 
nu cunoaște ce-i lipsa și învață cu 
râvnă pentru a deveni cadru cât mai de fo
los patriei noastre dragi.

Decând țara noastră a devenit republică 
populară și a cărei aniversare -am serbat-o 
la 30 Decembrie pentru a 6-a oară, atât eu, 
cât și familia mea, am putut să cunoaștem 
ce înseamnă să fii om liber, cu casa îndes
tulată.

Pentru aceasta, eu mulțumesc muncitori
lor și colhoznicilor sovietici care, prin spri
jinul lor neprecupețit în toate domeniile, ne 
ajută să ne clădim o viață nouă.

Mulțumesc din inimă partidului nostru 
drag și clasei muncitoare, care ne-au îndru
mat să pășim pe drumul unei vieți îmbelșu
gate, fericite.

SARBU SIMION
membru în gospodăria agricolă colectivă 

„23 August” din Obreja

losite pentru sală de așteptare, casă pentru 
bilete și bibliotecă.

Noul cămin cultural, — amenajat prin grija 
sfatului -popula-r, din autoimpuneri și posti 
b'lități locale-—es.te unul din-cele mai cores
punzătoare cămine din raion.

Comitetul cetățenesc, al cărui președinte 
este deputatul Dospoli Gheza, care a -primit 
sarcina de cinste de a duce la bun sfârșit 
lucrările noului cămin cultural, a depus o 
vie activitate.

însuflețiți de scopul măreț ce-l au cămi
nele culturale în popularizarea științei și a 
muncii culturale de masă, numeroși oameni 
ai muncii de pe ogoare și din cooperație au 
contribuit cu multe zile de muncă voluntară 
la acest așezământ cultural.

La deschiderea „orășelului" ce a avut loc 
în seara zilei de 31 Decembrie, copiii au pe
trecut o seară minunată. Teatrul de păpuși 
din oraș a prezentat în fața celor mici piesa 
„Moș Gerilă", iar apariția lui Moș Gerilă pe 
scena așezată în mijlocul „orășelului" a 
stârnit admirația tuturor.

De remarcat este munca neobosită depusă 
la diferite lucrări din cadrul „orășelului" a 
comisiei de femei de pe lângă sfatul popular 
orășenesc.



Crește nivelul de trai al popoarelor din țările 

de democrație populară
Ocrotirea sănătății metalurgiștilor polonezi

In țările capitalului profituri stoarse din sudoarea 
și sângele oamenilor muncii

Pe lângă toate uzinele metalurgice din 
Polonia au fost înființate oabînete medicale, 
înzestrate cu utilajul cel mai modern. In 
anul 1953, 16 mari cabinete medicale de pe 
lângă uzine au fost transformate în policli
nici excepțional de bine utilate. Astfel, de 
pildă, policlinica dela uzina metalurgică „1 
Mai” dispune în momentul de față de două 
cabinete terapeutice, precum și de cabinete 
de profilaxie, de chirurgie, ginecologie, sto

Aspect din interio
rul unei cooperative 

de consum din 
Varșovia.

Muncitorii chinezi ajută la
Muncitorii chinezi iau parte cu tot mai 

mult avânt la lucrările de reconstrucție a 
Phenianului. Ei au venit în Coreea pentru a 
ajuta poporul coreean în munca de refa
cere postbelică a țării.

Împreună cu muncitorii constructori și 
tehnicienii coreeni, un grup de muncitori 
chinezi iau parte la reconstrucția unor edifi- 
eii pentru instituțiile publice și m:ai ales la 
construcția unei școli pentru copiii eroilor

Construcția de locuințe pentru oamenii muncii la Budapesta
In R.P. Ungară s’a extins construcția de 

locuințe pentru oamenii muncii. In prezent nu
mai la Budapesta se construiesc 4.000 de apar
tamente. Un număr însemnat de locuințe 
pentru oamenii muncii se construiesc în ra
ioanele muncitorești care în trecut au fost 
lăsate în mizerie și părăsire. Astfel, în oar- 
tierul Angyalfold se construiesc 481 de a- 
partamente, la Albertfialva 435, pe bulevar
dul Kerepesi 588 etc.

Noi produse ale industriei chimice cehoslovace
Muncitorii dela întreprinderea chimică de 

stat „Lachema” din Brno au început anul 
acesta producția pe scară largă a câtorva 
feluri de stimulenți chimici pentru creșterea 
plantelor. Acești stimulenți sunt fabricați pe 
cale chimică în baza experiențelor bioligiei 
sovietice miciuriniste.

In urma aplicării acestor stimulenți, la 
fructe și legume s’au obținut fructe și legu
me de mai mari dimensiuni și care au păs
trat calitatea celor de mărime obișnuită.

Un alt stimulent chimic, care este pulve
rizat în perioada înfloririi, stimulează creș
terea fructelor fără sâmburi, un al treilea 

matologie și fizioterapie, precum și de un 
spital. Policlinica uzinei „Zawerce” este dea- 
semenea bine utilată.

In curând, în voevodatul Stalinogrud se 
va deschide un -sanatoriu de noapte pentru 
metalurgiști. După terminarea lucrului, me- 
talurgiștii vor putea să primească aici asis
tență medicală din partea medicilor specia
liști și să fie supuși unor tratamente curative 
și profilactice. (Agerpres).

reconstrucția Phenianului
coreeni căzuți în timpul războiului.

Însuflețiți de rezultatul tratativelor prie
tenești coreeano-chineze, care au dus la în
cheierea acordului de colaborare economică 
și culturală dintre R.P. Chineză șl R.P.D. 
Coreeană, muncitorii constructori chinezi 
desfășoară întreceri pentru a ajuta poporu
lui coreean să-și reconstruiască într’un timp 
cât mai scurt satele și orașele distruse în 
timpul războiului. (Agerpres).

In noile clădiri se amenajează magazine, 
săli de cinematograf, grădinițe pentru eopii 
și creșe.

Colectivele de muncitori de pe șantierele 
de construcție sunt în întrecere pentru ca 
locuințele să fie date în folosință într’un 
timp cât mai scurt. Pe șantiere sunt folo
site cele mai moderne mașini de transport și 
alte mecanisme. (Agerpres).

Oamenii muncii din 
R. P. Ungară, veniți 
la odihnă în Matra- 

haza, în halul 
„Sport Hotelului",! 

din localitate.

împiedică căderea fructelor din copaci, iar 
un al patrulea stimulent distruge buruienile.

Până >acum acești stimulenți chimici nu 
erau produși în Cehoslovacia. Datorită efor
turilor depuse de muncitorii și tehnicienii 
dela fabrica „Lachema” și ale colaboratori
lor științifici dela Academia de Științe a 
R. Cehoslovace, a început producția și în 
R. Cehoslovacă a acestor substanțe chimice 
importante pentru agricultură, care sunt fo
losite din plin de știința sovietică pentru 
sprijinirea dezvoltării continue a producției 
agricole. (Agerpres).

Creșterea impozitului și scăderea 
din țările

Goana fără precedent a înarmărilor care 
se desfășoară în prezent în principatele țări 
capitaliste și care a dus la militarizarea în
tregii lor economii, a ascuțit într’o măsură 
tot mai mare contradicțiile interne ale sis
temului capitalist. In timp ce marilor mo
nopoluri le aduce profituri uriașe, cursa spre 
război aduce oamenilor muncii ruină, mize
rie și suferințe. Impozitele directe și indi
recte — mijloc de îmbogățire a monopoluri
lor și de jefuire a majorității populației — 
cad c.a o povară din ce în ce mai apăsătoare 
pe umerii oamenilor muncii.

După cum rezultă din datele oficiale pu
blicate în S.U.A., impozitele percepute cetă
țenilor americani au atins în anul fiscal 1953 
cifra record de 10.542.000.000 dolari. Fami
lia unui american de rând care are un ve
nit anual de 3.380 dolari, deci cu 1.300 do
lari sub minimul de existență calculat ofi
cial, plătește anul acesta un impozit pe ve
nit de 16 ori mai mare decât în 1939. Luate 
în . ansamblu, impozitele directe și indirecte 
înghit peste o treime din salariul unui om 
al muncii din S.U.A. Ziarul „Wall Street 
Journal” arată că pentru fiecare pâine se 
plătesc astăzi 150 de impozite și taxe, pen
tru un costum bărbătesc — 16, pentru un 
ou — 100.

In Franța pe anul bugetar 1952—1953 în
casările din impozite constituie 98 la sută 
din totalul veniturilor bugetului de stat, iar 
70 la sută din sumele impuse rezultă din 
salarii și pensii. In Italia veniturile de pe 
urma impozitelor constitue aproximativ 90 
la sută din bugetul anului fiscal 1952—1953. 
Oamenii muncii italieni plătesc astăzi cu 50 
la sută mai multe impozite decât înainte de 
război, pe când marile trusturi, ale căror 
profituri cresc vertiginos, rămân în fiecare 
an datoare statului circa 300 miliarde lire 
în cantul impozitelor. In Germania occiden
tală, suma globală a impozitului pe salariu 
a crescut în perioada 1950—1952 cu 98 la 
sută. Din 1949 până în 1952 cursul acțiuni
lor marilor concerne germane a sporit de 
3—4 ori, în vreme ce impozitele plătite de 
aceste concerne au sporit cu numai 22 la sută.

După cum relata recent revista americană 
„U.S. News” francezul de rând plătește ca 
impozit din venitul său 43 la sută, englezul 
39 la sută iar americanul 29 la sută.

Paralel cu sporirea impozitelor a crescut 
considerabil în toate țările capitaliste și co
stul vieții. Până și indicii oficiali, vădit fal
sificați, arată scumpirea vertiginoasă a tra
iului în marea majoritate a țărilor din lu
mea capitalistă. In 1953, indicile costului 
vieții a crescut în S.U.A. de două ori în 
comparație cu 1938, în Anglia și Suedia — 
de peste două ori, în Belgila — de patru ori, 
etc. Scumpirea continuă a traiului se oglin
dește în continua creștere a prețurilor. Dela 
sfârșitul anului 1947 și până în 1952 prețul 
la pâine a crescut în S.U.A. cu 28 la sută, 
în Germania occidentală cu 80 la sută, în 
Anglia cu 90 la sută, în Franța cu 108%'.

Creșterea continuă a impozitelor și pre
țurilor alimentelor și articolelor de primă 
necesitate, provoacă scăderea salariului real 
al oamenilor muncii, reducerea puterii lor de 
cumpărare și înrăutățirea continuă a condi
țiilor lor de trai. In prezent, în țările capi-

In Statele Unite ale 
Americii, aspectul a- 
cestor cocioabe mize
rabile este un lucru 
obișnuit. In aceste co
cioabe adevărate fo
care de boală locues» 
muncitorii cu familiile 

lor.
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salariului real al oamenilor muncii 
capitaliste
taliste salariul real este mult mai scăzut 
decât înainte de război, deși nici atunci el 
nu ajungea pentru satisfacerea nevoilor ce
lor mai elementare ale oamenilor muncii. In 
Franța și în Italia salariul real reprezintă 
mai puțin de jumătate din cel dinainte de 
război, în S.U.A. și Germania occidentală el 
este cu 30 la sută inferior celui dinainte de 
război, în Anglia cu 20 la sută.

In condițiile economiei de război se adân
cește în țările capitaliste contradicția dintre 
posibilitatea de producție și nivelul din ce 
in ce mai scăzut a puterii de cumpărare a 
majorității populației. Ca urmare se redu
ce tot mai mult consumul de alimente, de 
obiecte de uz casnic, de îmbrăcăminte, în
călțăminte, etc. — iar întreprinderile produ
cătoare de articole de larg consum își res
trâng activitatea.

Conform datelor oficiale, în S.U.A. pro
ducția mărfurilor de larg consum a scăzut 
în anul 1952 cu 37 la sută în comparație cu 
anul 1950. In Anglia, în acest an, industria 
textilă lucrează cu 60 la sută din capacita
tea ei. In Franța producția bunurilor de larg 
consum a scăzut în 1953 aproape cu 25 la 
sută față de anul 1952. Industria de încălță
minte franceză de exemplu, dă numai 54 la 
sută din producția anului 1938 i.ar cea tex
tilă numai 41 la sută. In întreprinderile in
dustriei alimentare din Italia capacitatea de 
producție este folosită în proporție de 30 •— 
40 la sută.

Reducerea producției bunurilor de consum 
— care are loc într’un ritm mai rapid decât 
creșterea producției ramurilor industriei de 
război — a dus și duce la închiderea a nu
meroase întreprinderi. Mii și mii de mun
citori rămân astfel pe drumuri, fără a avea 
asigurată ziua de mâine. Cu toate eforturi
le propagandei imperialiste care vrea să 
ascundă ravagiile șomajului, statisticile ofi
ciale arată că în ultimii ani numărul șome
rilor totali și parțiali din S.U.A. nu a fost 
niciodată sub 13 milioane. Șomajul este 
mare și în celelalte țări capitaliste. Ultimele 
date oficiale arată că în Franța sunt peste 3 
milioane șomeri totali și parțiali, în Japonia 
peste 10 milioane, în Italia peste 4 milioane 
și jumătate, în Turcia peste 4 milioane, în 
Germania occidentală aproape 5 milioane, în 
Iugoslavia peste 500.000.

Tot mai mult se înrăutățește în țările ca
pitaliste și situația oamenilor muncii din a- 
gricuiltură. In decurs de 14 ani (din 1935 
până în 1949) în S.U.A. au fost ruinați 
1.400.000 de fermieri, adică peste o cincime 
din numărul total al fermierilor din țară. Po
trivit statisticelor americane impozitul pe 
venit perceput dela fermieri a crescut de 15 
ori față de nivelul din 1942. Numai dela 1 
Aprilie 1951 până la 1 Aprilie 1952 din agri
cultura S.U.A. au plecat peste 1.000.000 de 
oameni. Procesul de ruinare a țărănimi' 
muncitoare precum și gradul de exploatai, 
al proletariatului agricol se intensifică și în 
celelalte țări capitaliste.

In lupta împotriva ofensivei monopoluri
lor capitaliste asupra nivelului de trai, oame
nii muncii dela orașe și sate lărgesc fron
tul unit de luptă al celor ce muncesc pentru 
drepturile lor, pentru o viață mai bună, pen
tru pace, libertate și independența națională.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: AJba-Iulia, Piața „1 Mai” Nr.


