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în zootehnie pentru sporired șeptaului^ ș^/ 

ridicarea producției animale, pentru îm
bunătățirea aprovizionării oamenilor 
muncii dela orașe și sate!

• i

Deputatul — slujitor devotat al poporului In cinstea „Zilei Ceferiștilor‘‘
Sesiunile sfaturilor populare ce au avut 

loc în orașul și comunele raionului nostru 
au arătat preocuparea și spiritul de răspun
dere al noilor deputați pentru a contribui 
Ia rezolvarea problemelor legate de dezvol
tarea economiei locale și ridicarea nivelu
lui de trai al oamenilor muncii.

Oamenii muncii de la orașe și sate văd 
în deputății pe care i-au ales, slujitori ai 
poporului, oameni care își vor închina în
treaga lor activitate intereselor poporului, 
își vor consacra toate forțele și energia lor 
pentru îndeplinirea mandatului ce le-a fost 
încredințat.

Nu a trecut decît un timp scurt de la a- 
legeri și unii deputați au și început să-și 
îndeplinească angajamentele luate în fața 
alegătorilor, să muncească pentru traduce
rea în viață a propunerilor făcute de aceș
tia.

Deputății din comisiunea permanentă 
pentru buna deservire și aprovizionare a 
oamenilor muncii a sfatului popular al ora
șului Alba-Iulia, întrunindu-se recent într-o 
ședință, au dezbătut problemele legate de 
îmbunătățirea aprovizionării populației și 
au făcut propuneri prețioase comitetului 
executiv în vederea realizării acestora.

De curînd deputați ca Haneș Petru, Deac 
Dănilă, Spineanu Zorița, Mihăileanu Aron 
din comuna Almașul Mare, Faur Sîntion, 
Drăgan Aurel, Bolea Pavel din comuna 
Meteș, Jiredea loan, Dănescu V., Achim 
Alexandru din comuna Feneș și alții au mo
bilizat atît prin exemplul personal cît și 
prin muncă de lămurire un număr însem
nat de cetățeni la deszăpezirea drumurilor.

Numeroși deputați, ca de pildă, tovarășii 
Danciu Alexandru și Bora Elena din Zlat- 
na, Duma Moise, Ruf Petru și Cristea Ioa- 
chim din Almașul Mare, Benician Vasile, 
I.uca Maria din Cricău și alții, au desfășu
rat o vie activitate în vederea efectuării în 
bune condițiuni a lucrărilor de impuneri 
pentru colectări, ducînd muncă de lămurire 
în rîndul țăranilor muncitori asupra impor
tanței acestei acțiuni și sprijinind totodată 
pe teren comisiile pentru stabilirea impu
nerilor la cotele de carne și lapte, să se do
cumenteze în mod real asupra situației.

Rodnică activitate au desfășurat depută
ții din comuna Ighiu care, sprijiniți de or
ganizația de bază din comună, au mobili
zat numeroși cetățeni să transporte prin 
muncă voluntară materialul necesar pentru 
construirea a două poduri, care au fost 
date circulației. De asemeni, cetățenii din 
comună au contribuit prin muncă volunta
ră la ridicarea în roșu a unui saivan pen
tru ljerbecii comunali.

Miile de alegători din raionul nostru, care 
și-au dat voturile candidaților Frontului De
mocrației Populare, au încredințat noilor 
deputați ai sfaturilor populare sarcini de 
mare răspundere în ceea ce privește tradu
cerea în viață a măsurilor elaborate de ple
nara lărgită a C.C. al P.M.R. din 19—20 
august 1953. De aceea deputății au dato
ria să lupte neobosit sub steagul partidu
lui pentru antrenarea maselor largi la tra
ducerea în viață a programului de măsuri 
economice adoptat de partid și guvern în 
scopul ridicării nivelului de trai material și

Pentru o circulație normală
Hotărîți să contribuie la acțiunea de 

deszăpezire, numeroși muncitori, tehnicieni 
și funcționari de la secția L. 5 C.F.R. Alba- 
Iulia, mobilizați de organizația de bază și 
comitetul sindical, au participat în ziua de 
3 și 4 februarie a.c. la curățirea zăpezii dintre 
linii și acele de la intrarea și ieșirea din stația 
Alba-Iulia, făcînd posibilă circulația și ma
nevrarea trenurilor. 

cultural al oamenilor muncii din patria 
noastră.

In această perioadă cînd principala 
sarcină este pregătirea campaniei a- 
gricole de primăvară, deputății sfaturilor 
populare au datoria de a mobiliza și ajuta 
țărănimea muncitoare la repararea unel
telor agricole, la selecționarea semințelor, 
încercarea puterii de germinație, la identi
ficarea terenurilor ce pot fi folosite în ve
derea cultivării de legume și zarzavaturi etc.

Deputății trebue să convingă pe țăranii 
muncitori de avantajele pe care le pot avea 
în urma noilor hotărîri ale Consiliului de 
Miniștri, prin încheierea de contracte cu 
organele comerțului de stat și cooperatist 
și valorificarea produselor prin cooperație.

In mod deosebit deputății trebuie să se 
ocupe de îndrumarea țăranilor muncitori 
pentru a-și preda la timp și în întregime 
cotele cuvenite statului, precum și de a se 
achita de toate obligațiile față de stat.

In centrul activității deputaților trebuie 
să stea problemele dezvoltării agriculturii 
și creșterii vitelor, antrenarea țăranilor 
muncitori la aplicarea metodelor agroteh
nice înaintate în vederea sporirii producției 
agricole la hectar.

Deputății trebuie să acorde un mare 
sprijin gospodăriilor agricole colective și 
întovărășirilor agricole, în vederea întări
rii lor eoonomico-organizatorice. De ase
meni ei au datoria să desfășoare o intensă 
muncă de lămurire în rîndul țăranilor cu 
gospodării mici și mijlocii pentru a-i con
vinge de avantajele muncii în colectiv și 
cu unelte mecanizate, ajutîndu-i să se u- 
nească de bună voie în întovărășiri și 
gospodării colective.

Una din sarcinile importante ale depu
taților este și aceea de a da o mare impor
tanță dezvoltării industriei locale și a spo
ririi producției bunurilor de larg consum, 
să lupte neobosit pentru descoperirea și va
lorificarea resurselor locale existente în 
raionul nostru.

O mare atenție trebuie să acorde depută
ții respectării și aplicării în -mod just a le
gilor statului nostru. Ei trebuie să lupte 
cu hotărîre și să fie necruțători față de 
manifestările birocratice din activitatea u- 
nor organe de stat, economice și culturale.

Pentru a-și -putea îndeplini sarcinile ce 
le stau în față, deputății trebuie să împle
tească cele trei laturi principale ale acti
vi! ății lor: participarea la sesiunile sfatu
rilor populare, activitatea în cadrul comi- 
siunii permanente din care fac parte, mun
ci în cadrul circumscripțiilor electorale.

Sarcini deosebit de importante revin or
ganizațiilor de bază, care au datoria să 
sprijine deputății în îndeplinirea sarcinilor 
acestora, să se ocupe îndeaproape de ri
dicarea nivelului lor politic și ideologic, 
să-i ajute pentru a-și însuși linia politică a 
partidului, precum și bogata experiență a 
deputaților din sovietele locale din 
U.R.S.S.

Deputați -ai sfaturilor populare I Luptați 
cu toate forțele pentru înflorirea raionului 
nostru, pentru bunăstarea celor ce muncesc, 
dovediți prin fapte că sînteți demni de în
crederea pe care v-au acordat-o oamenii 
muncii 1

De asemeni s-a mai curățit de zăpadă și 
peronul stației, pentru a feri de accidente 
călătorii și personalul ce efectuiază ma
nevrarea trenurilor.

Această muncă a fost făcută după orele 
de program, realizîndu-se o economie de 
peste 350 lei.

Cu sarcinile de
Colectivul de muncă din stația C.F.R. 

Coșlariu muncește cu o deosebită însufle
țire, străduindu-se să în-tîmpine „Ziua Ce
feriștilor" cu noi rezultate în muncă.

In curs-ul lunii ianuarie, sarcinile de plan 
au fost îndeplinite în proporție de 101,4 la 
sută, realizîndu-se și însemnate economii. 
Aceste rezultate au fost obținute datorită 
faptului că întregul colectiv de muncă este 
■antrenat în întrecerea socialistă și un nu
măr însemnat de ceferiști aplică metodele 
stahanoviștilor sovietici Covallov, Krasnov, 
Antonina Jandarova și Kuzn-ețov.

Acum cîteva zile, cînd viscolul primejduia

Angajamentele devin fapte
Cu cîtva timp în urmă, în cadrul unei 

adunări, colectivul de muncitori, tehnicieni, 
ingineri și funcționari de la I.C.C.F.H. 
Alba-Iulia s-a angajat ca în cinstea „Zilei 
Ceferiștilor" să-și reînoias-că angajamentele 
în întrecerea socialistă.

Stahanovi-stul Tirer loan și-a propus în 
cinstea acestei zile să confecționeze prin 
muncă voluntară 5 gazete de perete și 50 
rame pentru tablourile ce oglindesc 
eroicele lupte ale ceferiștilor de la Griviț-a 
Roșie. De asemenea numeroase colective 
din cadrul întreprinderii s-au angajat să-și 
îndeplinească și să-și depășească sarcinile 
zilnice de plan, precum și să lucreze în 
zile record.

^Pentru succesul pregătirilor de primăvară
Angajamentele colectiviștilor din Țelna

Convinși că de bun-a organizare a muncii 
și a folosirii metodelor înaintate agroteh
nice depinde mărirea producției la hectar, 
noi, colectiviștii din gospodăria colectivă 
..Viață Nouă” din Țelna, ne luă-m angaja
mentul să folosim toată puterea de muncă 
pentru a face ca gospodăria noastră să în
florească tot mai mult, fiind conștienți că 
priai aceasta contribuim la traducerea în 
viață a sarcinilor ce reies din Flotărîrfle 
plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din au
gust 1953.

Noi am hotărît ca la baza muncii, să 
stea întrecerea socialistă și experiența col
hoznicilor sovietici, chezășia obținerii re
coltelor sporite. De aceea, în vederea pre
gătirii temeinice a campaniei agricole de 
piimăvară chemăm la întrecere socia
listă toate gospodăriile colective din raio

In numele colectiviștilor din gospodăria colectivă „Viață Nouă” din Țelna
MOGUȚA DIONISIE MARICA IOAN

președintele gospodăriei colective secretarul organizației de
HADA IONEL

secretarul organizației U.T.M.

bază

Luptă pentru o
In vederea obținerii unei recolte bogate 

în acest an, pregătirile pentru campania a- 
gri-colă de primăvară constituie o -preocu
pare de seamă -a țăranilor muncitori din 
Alba-Iulia.

Au fost înființate 60 centre de germina
ție care sîn-t zilnic controlate, ținîndu-se e- 
vidența procentului de încolțire și a cali
tății seminței.

De asemenea, pentru buna desfășurare 
a pregătirilor pentru campania de primă
vară, sfatul popular al orașului -a organizat 
3 centre de reparat unelte agricole, care 
au fost amenajate și dotate ou cele nece
sare. Pînă în prezent, .aici- au fost reparate

plan îndeplinite
buna desfășurare a muncii în stație, harni
cii ceferiști di-n Coșlariu au luptat cu toată 
hotărîrea, reușind să înlăture orice defi
ciențe. De sus de pe cocoașe, zi și noapte, 
vagoanele se desprind și se formează în 
trenuri complete ce pornesc apoi- în toate 
părțile patriei-.

Rezultatele deosebite pe care le obțin zil
nic ceferiști ca Bugnaru Gheorghe, Trif 
Silvestru, Frîncu Aurel și alții, dovedesc 
dragostea cu care colectivul de muncă de 
la stația C.F.R. Coșlariu întîinpină sărbă
toarea scumpă întregului nostru popor mun
citor „Ziua Ceferiștilor".

Au trecut puține zile de atunci. Totuși 
graficele de urmărire a angajamentelor ara
tă rezultate deosebite. Pînă în prezent au 
fost terminate ramele pentru tablouri și se 
muncește intens la terminarea gazetelor de 
perete. Cele 8 brigăzi care au lucrat în 
zile record, și-au depășit angajamentele 
luate cu peste 5 la sută.

Datorită puternicului avînt cu care se 
desfășoară întrecerea în cinstea „Zilei 
Ceferiștilor", în toate sectoarele întreprin
derii se obțin depășiri însemnate de plan.

FRATUȚIU CONSTANTIN 
coresp. voluntar

nul nostru, propun-îndu-ne să îndeplinim 
următoarele obiective:

-- Să reparăm pînă la 26 februarie în
tregul utilaj agricol, inclusiv inventarul 
pomicol și viticol.

— Să terminăm condi-ționlarea semințe
lor în întregime pînă la 25 februarie.

— Să trimitem la analiză pînă la 15 fe
bruarie din toate semințele.

— Să acordăm o grijă deosebită anima
lelor în așa fel ca în primăvară să fie bine 
dezvoltate și să poată face față cu ușurință 
muncilor în campania de primăvară.

— Să folosim raționat furajele, luptînd 
împotriva risipei.

Cu forțe mereu sporite ne angajăm să 
luptăm necontenit pentru -obținerea de pro
ducții sporite l-a toate culturile.

recoltă bogată
38 pluguri, 20 grape, 1 trior și alte unelte 
agricole.

S-au organizat de asemenea 2 centre de 
triorare și tratare a semințelor, unde s-au 
selecționat peste 1600 kg. orz, 400 kg. grîu, 
800 kg. floarea soarelui și 500 kg. fasole.

O atenție deosebită se acordă și pregăti
rilor pentru cultivarea legumelor. In acest 
sco-p s-au reparat 234 m.p. de răsadnițe și 
34 m.p. au fost nou construite.

In muncile -pregătitoare ale campaniei 
de primăvară s-au evidențiat, fiind primii 
la repararea uneltelor și selecționarea se
mințelor țăranii muncitori Gherasim loan, 
Muică Irimie, Eneșel Cornel și Magda 
Teodor.



Scrisori către „Steaua Roșie"

Un magazin unde se servește pe sprinceană
La magazinul Nr. 4 Alimentara din stra

da Tudor Vladimirescu, vînzătoarele maga
zinului au o comportare lipsită de carac
terul și simțul tovărășesc față de consuma
tori. Vînzătoarele magazinului în colaborare 
cu gestionara, folosesc obiceiul de a dosi 
unele mărfuri pentru a le distribui pe 
„sprinceană".

De cîteva zile la magazin s-a distribuit 
spirt, însă nu la toți care au dorit să cum
pere, ci numai la așa ziși „clienți" ai ma
gazinului, pe ascuns. Cind am observat am 
solicitat să mi se dea și mie, dar vînzătoa- 
rea Luca Maria mi-a răspuns că nu mai 
are. Am reclamat gestionarei Hartmann Su
sans care la rtadui ei la fel mi-a răspuns. La 
cererea mea să-mi dea voie să mă uit d-uipă 
masa de servit, aceasta mi-a răspuns că

Pe urmele materialelor publicate în ziarul „Steaua Roșie"

Pregătirea temeinică a campaniei agricole de primăvară 
— sarcină importantă

In ziarul „Steaua Roșie" Nr. 225 a apă
rut articolul de fond cu titlul „Pregătirea 
temeinică a campaniei agricole de primă
vară — sarcină importantă", în care erau 
criticate unele sfaturi populare, printre care 
și sfatul popular din comuna Bărăbanț, 
pentru făptuit că nu a luat toate măsurile 
l>entru pregătirea campaniei de primăvară.

In răspunsul trimis ziarului, comitetul 
executiv al sfatului popular al comunei Bă

Cursul agrozootehnic din cadrul căminului cultural din Ighiu
In vederea pregătirii campaniei agricole 

de primăvară, căminele culturale au un 
rol important în larga popularizare a agro
tehnicii, a celor mai îmaimtaite .metode de 
muncă.

Una dintre conducerile căminelor cultu
rale fruntașe care-și desfășoară activ mun
ca, este și conducerea căminului „Nicolae 
Bălcescu" din comuna Ighiu. Aici a fost 
organizat un curs agrozootehnic la care 
participă un însemnat număr de țărani în
tovărășiți și țărani muncitori cu gospodării 
individuale.

Cele 9 lecții care s-au predat pînă în

Mai multă atenție pregătirilor de primăvară
Deși ne mai desparte puțin timp pînă la 

începutul campaniei agricole de primăvară, 
totuși ta comuna Pețelca nu au fost reparate 
șt pregătite pînă la 10 februarie decît numai 
79 pluguri, 12 grape și 2 semănătoare. De a- 
semenoa în această comună nu s-au luat 
toate măsurile pentru selecționarea semin
țelor și nu s-a făcut nici o probă de ger
minație.

pe mine nu mă interesează ce marfă are 
sub masă și în sfîrșit după vre-o oră și ju
mătate de discuție a scos din „magazie" și 
m--a servit și pe mine cu ’/2 kg- Tot la fel 
s-a întîmplat și atunci cînd s-au distribuit 
piper și lămîi, pe care alți cumpărători nu 
le-au văzut decît „preferații” vînzătoarelor.

Cred că comportarea acestor vînzătoare 
trebuie să dea de gîndit conducerii O.C.L. 
Alimentara Alba, în frunte cu tov. Petrușca 
loan, director, și să desfășoare un control 
mai riguros asupra felului cum sînt deser
viți consumatorii, luînd măsuri împotriva 
acelor vînzători care dosesc mărfuri, ser
vesc pe „sprinceană" și nu au o atitudine 
demnă față de cumpărători.

POPA RAVECA 
gospodină Alba-Iuilia

răbanț arată că critica făcută, este justă, 
iar pentru lichidarea lipsurilor semnalate 
și-a întocmit un plan de acțiune pentru re
pararea grabnică a uneltelor agricole atît 
în satul Micești cît și în Bărăbanț. In pla
nul de acțiune comitetul executiv și-a pro
pus să sprijine efectiv atelierele de reparații, 
iar săptă-m-înal va analiza cum se desfă
șoară munca practică de pregătire a cam
paniei agricole de primăvară.

prezent, au fost iegate de pregătirea can;- 
paniei de primăvară, de rînduirea chibzuită 
a culturilor, condiționarea semințelor, în
grijirea atelajelor și uneltelor agricole. De 
asemenea -a fost prelucrată Legea pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor.

Fruntași în însușirea lecțiilor în cadrul 
cursului sînt țăranii întovărășiți Med-rea 
Florean, David Ioan, Muntean Iacob și Mă- 
hăra Titu, care luînd cuvîntul după preda
rea acestora, au dovedit că și-au acumulat 
largi cunoștințe pe care sînt hotărîți să le 
folosească în muncă spre a obține recolte 
cît mai bogate la toate culturile.

In scopul terminării la timp a'reparațiilor 
utilajului agricol, a selecționării semințelor, 
al încercării puterii de germinație și a transpor
tării gunoiului la cîmp în cantități cît mai 
mari, comitetul executiv al sfatului popular și 
organizațiile de bază din comună și satele 
Beldiu și Căpud au datoria de -a acorda 
toată atenția pregătirilor în vederea cam
paniei agricole de primăvară.

Adunările generale ale cooperativelor

Mai mult interes față de buna deservire 
și aprovizionare a populației

In adunarea generală -a cooperativei „30 
Decembrie 1947“ din Alba-Iulia, ținută du
minica trecută, a fost dezbătută temeinic, 
problema îmbunătățirii aprovizionării popu
lației cu produse de larg consum.

Darea de seamă prezentată la adunare a 
scos în evidență o serie de rezultate obți
nute de cooperativă. Prin cele 14 secții din 
oi aș și cele 7 secții din comune și sate au 
fost distribuite în anul 1953 cu 42 la sută 
mai multe mărfuri decît’ în anul 1951. De 
asemenea, ca urmare a dezvoltării activită
ți: cooperativei și a faptului că planul de 
aprovizionare cu mărfuri industriale a fost 
îndeplinit în anul 1953 în proporție de 99 la 
sută, Cooperativa și-a creat posibilități ca 
în mare măsură șâ lucreze cu fonduri proprii.

In activitatea cooperativei au existat în
să și lipsuri destul de mari pe care, aitît 
darea de seamă, cît și împutemiciiții le-au 
scos la iveală cu tot curajul. Ca una dintre 
principalele lipsuri ce au reieșit a fost slaba 
activitate a cooperativei în ce privește apro
vizionarea maselor de consumatori cu le
gume, zarzavaturi și fructe.

In cursul anului trecut planul .la desfa
cerea acestor produse, cu toată abundența 
de recoltă, a fost îndeplinit abia ta propor
ție de 27 la sută. Această situație se ex
plică prin lipsa de răspundere cu care în
tregul consiliu de conducere, în frunte cu 
președintele cooperativei, tov. Șuster Iosif, 
a privit sarcina preluării produselor de la 
producători, conform contractelor încheiate. 
Analizînd această latură a problemei, îm- 
puterniciții au criticat conducerea coopera
tivei, pentrucă nu a înființat centre de pre
luare și nu s-a preocupat de transportarea 
produselor. Nu de puține ori au fost cazuri 
cînd s-a refuzat preluarea produselor pe mo
tiv „că n-ar avea loc pentru depozitare",

L.ipsuri destul de serioase a avut condu
cerea cooperativei și ta problema achiziții
lor, unde planul pe anul 1953 a fost reali
zat în mică măsură. Slaba preocupare a 
conducerii cooperativei față de aprovizio
narea cu mărfuri cerute de consumatori^ ne
glijarea nejustificată a muncii de achizițio
nare a produselor agricole, .a dus la situația 
că volumul mărfurilor industriale distribu
ite să fie de cîteva ori mai mare ca volu
mul produselor agricole achiziționate. Mari 
au fost lipsurile, în această direcție, a tova
rășului Șuster Iosif, care a lăsat munca de 
achiziții pe seama vicepreședintelui, Dușa 
Aurel, fără a-1 trage la răspundere pentru 
neglijența dovedită. La rîndul său tova
rășul Dușa Aurel, muncind în mod bi-rocra- 
cratic a contribuit în mare măsură la neîn- 

deplinirea planului de achiziții. Tot atîl de 
adevărat este că nici conducerea Agevaco- 
pului, în frunte cu tov. Capră Hristache, nu 
a sprijinit cooperativa „30 Decembrie" în 
această direcție.

In discuțiile purtate, mulți împuterniciți 
și invitați ca Bercla Ștefan, Tatu Remus, 
Mărginean Achim, Fechetici Iosif, Sandu 
Năstase, Nistor Ana și alții au criticat cu 
multă tărie lipsurile ce s-au manifestat ta 
ce privește buna deservire a consumatori
lor cît și în desfășurarea activității unită
ților de alimentație publică. Pe bună drep
tate au fost criticați gestionarii Bărbănțan 
Gbeorghe, Cricovan Vasile, Saizer Martin 
și alții, pentru că bruschează consumatorii, 
servesc pe sprinceană, mulți din ei, țin loca
lul într-o stare de murdărie nepermisă 
într-un comerț civilizat. Astfel de abateri 
s-au manifestat din plin și la unitatea de 
distribuire a legumelor și zarzavaturilor, 
unde este gestionară tov. Hațegan. Aici, 
metoda servitului pe sprinceană — în spe
cial la vînzarea păsărilor -a devenit o obiș
nuință.

O serie de lipsuri grave, pe care cei pre- 
zenți la adunare le-au scos la iveală, sînt 
și la restaurantul cooperativei. Din cau
za -slabei aprovizionări pentru iarnă a res- 
tauiantuliui, cu combustibil și alte produse, 
de aproape o lună de zile nu se mai poate 
pregăti mîncare caldă. Oamenii muncii con
sideră acest fapt drept o abatere gravă 
de la sarcinile ce reies din Hotărîrile plena
rei lărgite a C.C. al P.M.R. din august 
1953. Apoi felul cum se comportă ospătarii, 
starea de murdărie în care este ținut acest 
local, a fost aspru criticat de împuterniciți 
și invitați. Ei au arătat că fețele de -mese 
sînt murdare, mulți din ospătari se îmbată 
și au o comportare nedemnă față de con
sumatori.

Existența acestor lipsuri, așa cum a re
ieșit din darea de seamă și discuțiile pur
tate, se explică prin faptul că n-a existat 
o muncă colectivă. Muncind de unul sin
gur, tov. Șuster, președintele cooperativei, 
a neglijat ajutorul întregului consiliu, ceea 
ce a dus la scăparea din cîmpul de activitate, 
a unor probleme de mare importanță în ac
tivitatea cooperativei. Grav este apoi faptul 
că însuși conducerea U.R.C.A.D.-lui Alba, 
care, deși cunoștea aceste lipsuri, n-a aju
tat conducerea cooperativei „30 Decembrie" 
să le lichideze.

In fața noului consiliu ales, împuterniciții 
au pus problema lichidării din rădăcini a 
acestor lipsuri în cel mai scurt timp. Cu 
posibilitățile pe care le are cooperativa „30 
Decembrie" poate deveni oooperaitivă fruntașă.

Regimul burghezo-moșieresc s ținut în 
întunecime masele populare, deoarece 
scopul lui era ca oamenii muncii, bărbați 
și femei, să nu-și însușească lumina cărții, 
tocmai pentru a-i putea exploata miai crunt, 
pentru a-și pume planurile lor ticăloase 
în aplicare. Guvernele burghezo-moșie- 
rești duceau o politică de împiedicare 
a ridicării nivelului cultural al ma
selor populare prim mărirea taxe
lor școlare, prin scumpireia manualelor de 
ta\ ățătnînl și pr-ta alte măsuri care frînau in 
mod fățiș participarea maselor la învăță
tură. Acest lucru reiese din cifrele publi
cate de o statistică pe o perioadă de 10 ani 
de către fostul minister al instrucțiunii, 
statistică, care se .prezenta în felul urmă
tor : „înscriși ta învățămtatul primar-rural 
16.000.000, absolvenți 730.000”, (adică peste 
15.000.000 râmași ta afara învățămîntu- 
lui); „înscriși ta învățămtatul primar-ur- 
ban 2.500.000; absolvenți 174.000“ (adică 
peste 2.000.009 ta afară școlii); „înscriși ta 
învățămtatul secundar 1.243.911 ; absol
venți 95.000” (adică mai puțin de o zecime),

Dacă pentru regimul burghezo-moșieresc 
ținerea maselor în întuneric constituia mij
locul principal pentru intensificarea exploată
rii, ■— pentru regimul nostru democrat-popu
lar, a cărui putere izvorăște din conștiința 
tot mal înaltă a maselor populare, lichida
rea totală a neștiinței d-e carte, desfășurarea 
revoluției culturale, ridicarea nivelului po
litic și cultural al maselor muncitoare stat 
■ iriîîi-ții'le principale ta lulpta pentru con
struirea socialismului.

Pentru îmbunătățirea muncii de alfabetizare
In raionul Alba pînă la 23 august 1944, 

existau un- mare număr de analfabeți. 
De atunci și pînă în prezent s-a dus o 
muncă susținută, reuși.ndu-se ca pînă în 
momentul de față, peste 60 ia sută să fie 
alfabetizați.

In satele raionului unii învățători pă
trunși de importanța sarcinii ce le revine 
în munca de alfabetizare, au obținut suc
cese remarcabile. Astfel, învățătorul Necșa 
Aro-n din Nădăștie prin munca sa hotărî-tă 
și conștiincioasă a reușit să lichideze total 
neștiința de carte din acest sat. De asemeni 
o -activitate rodnică au desfășurat și învă
țătorii Mîndrescu Petru din satul Lunca 
Meteșului, care a alfabetizat un număr de 
30 de țărani muncitori, Sil.aghi Andrei din 
Alba-Iulia și alții.

Realizări deosebite în munca de alfabe
tizare s-au obținut și în sectorul socialist 
al agriculturii. Din cele 8 gospodării agri
cole colective, în două din ele neștiința de 
carte a fost complet lichidată, iar în cele
lalte este pe cale de a fi lichidată. De ase
meni în întreprinderile „Gh. Doja“, moara 
„Nicolae Bălcesou", fabrica de cărămidă 
„Sîntimbru”, munca de alfabetizare se 
desfășoară cu succes.

Brigăzile de îndrumare și control, cons
tituite de către secțiunea de învățămînil a 
sfatului popular raional Alba, au ajutat ta 

mod practic cadrele didactice din comuna 
Cricău, și altele la organizarea cursurilor 
de alfabetizare.

Pe lîngă succesele obținute în bătălia 
pentru lichidarea analfabetismului se poate 
spune că în raionul și orașul nostru mai 
există unele lipsuri care trebuie în scurt 
timp lichidate. Aceste lipsuri provin din 
slaba preocupare a unor comitete executive 
ale sfaturilor populare, cum ar fi- cele din 
comunele Meteș, Feneș, Zlatna, Mihalț și 
altele, care nu sprijină munca de alfabeti
zare, nu se ocupă de buna întreținere a lo
calurilor unde se țin cursurile. De asemeni 
în multe comune nu s-au format instructori 
voluntari în problemele alfabetizării, rar a- 
colo unde există, ei nu sînt ajutați în sufi
cientă măsură de către comitetele executive 
ale sfaturilor populare și de către organi
zațiile de bază. Nu întotdeauna comisiile 
de alfabetizare constituite în comune își fac 
datoria, aceasta din cauză că nu se țin șe
dințe periodice cu președinții comisiilor, 
pentru ca ei să știe cum să se preocupe, și 
cum să ooordoneze munca de alfabetizare.

Unii învățători și profesori ca Jurănescu 
Anastasia și Bălășescu Aurelia de la Li
ceul de fete din Alba-Iulia, Muncuș Voicu, 
Crișan Gheorghe, Muntean Liviu de la Li
ceul de băieți din Alba-Iulia, Gall Adal
bert de la școala elementară Nr. 7, Pauliiii 

Elena de la școala elementară din Sîntim
bru, nu se ocupă ta mod permanent de pro
blema lichidării neștiinței de carte, nu-și în
tocmesc planurile calendaristice, și chiar 
unii dintre ei lipsesc în mod nejustificat de 
la cursuri.

Măsurile luate de comitetul executiv al 
sfatului popular orășenesc -ca : organiza
rea de cercuri pe grupe de case, formarea 
unor comitete de femei, aprovizionarea cu 
material didactic și altele, puse în practică 
și controlate de felul cum ele se vor aplica, 
vor duce nemijlocit la îmbunătățirea muncii 
de alfabetizare în cartierul „Lumea Nouă".

Pentru îmbunătățirea muncii în vederea lichi
dării neștiinței decar.te din raionul nostru este 
necesar, ca, comisiunile permanente pentru 
învățămînt, comisiile de femei, organizațiile 
U.T.M., cît și deputății să desfășoare o in
tensă muncă de lămurire în rîndul analfa- 
beți'.or, pentru a-i atrage ta cercurile de în- 
vățămtat formate în școli și pe grupe de 
case. De asemeni comitetele sindicale din 
întreprinderi și instituții vor trebui să mo
bilizeze prin activiștii lor, neștiutorii de 
carte, iar conducerile întreprinderilor și in
stituțiilor să pună la dispoziția cursanților 
materialul necesar. Organizațiile de bază 
din întreprinderi și instituții, din sate și 
cartiere vor trebui să desfășoare o muncă 
pc-iitică în așa fel tacit să fie înfăptuite 
sarcinile prevăzute de planul cincinal în 
domeniul alfabetizării.



Iinformație <!e pârlit!

Să îmbunătățim frecvența la cercurile de studiu 
ale învățămîntului de partid

Pregătirea ideologico-politică a membri
lor și candidaților de partid este una din 
condițiile esențiale pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor construcției socialiste, 
pentru avîntul muncii în toate sectoarele de 
activitate.

Unele organizații de bază, luptînd pentru 
aplicarea în viață a sarcinilor reieșite dim 
Hotărîrea C.C. al P.M.R. cu privire la pre
gătirea noului an școlar în sistemul învățămîn- 
iului de partid pe 1953-1954, începînd cu noul 
an al învățămîntului de partid au' acordat o 
mai mare .atenție îndrumării și controlării 
membrilor, de felul cum se preocupă ei 
pentru însușirea tezelor de bază ale teoriei 
marxist-leniniste a politicii partidului nos
tru, precum și de modul cum membrii de 
partid participă la ședințele cercurilor și 
cursurilor.

Ca rezultat al acestui fapt, mulți dintre 
-membrii cercului de studiu al Istoriei 
P.C.U.S. anul II, condus de tov. Moisescu E., 
au privit cu mai mult simț de răspundere 
sarcina de a-și ridica nivelul de cunoștințe 
■politice și ideologice, frecventînd cu regu
lai itate ședințele cercurilor și participînd 
activ la lămurirea problemelor.

In ultimul timp însă, birourile organiza
țiilor de bază de la Tribunal, P.T.T.R., 
sfatul popular raional și S.M.T. Alba, care 
au membrii de partid la acest cerc de stu
diu, neglijează în mod nepermis mobiliza
rea membrilor la cerc și nu controlează fe
lul oum aceștia se pregătesc pentru con- 
•vorbiiri.

Din această cauză sînt unii membri ai

Vești din gospodăriile colective
Contracte încheiate pentru 

creșterea și îngrășarea animalelor
Pentru a mări continuu veniturile ob

ștești, membri gospodăriei colective din Că- 
,pud și-au propus ca în acest an să dezvolte 
mai mult, creșterea animalelor în cadrul 
gospodăriei.

O parte din aceste animale ei le vor în
grașă și le vor preda statului, fiind con- 
știenți că în felul .acesta contribue. la îm
bunătățirea aprovizionării populației cu 
.ptoduse alimentare.

De curînd, conducerea gospodăriei colec
tive din Căpud a încheiat contracte cu coo
perativa „9 Mai“ din Teiuș, pentru a în
grașă un număr de 4 boi, 30 oi, 30 miei și 
două scroafe.

Cu cei 7.000 lei primiți drept avans la 
încheierea contractului, colectiviștii au ho- 
tărît să cumpere o pereche de boi buni pen
tru muncă.

CHIOREAN CORNEL 
coresp. voluntar

Din activitatea unui curs 
agrozootehnic

Cursurile agrozootehnice înființate în în
tovărășiri și gospodării colective au un rol 
deosebit de important, deoarece prin aces
tea, colectiviștii și întovărășiții au larga po- 
posibilitate de a-și însuși metodele agro
tehnice înaintate și aplicîndu-le să smulgă 
pămîntului roade cît mai bogate.

In gospodăria colectivă „23 August" din 
satul Obreja, mulți colectiviști participă re
gulat la lecții și dovedesc interes deosebit 
de a și le însuși. Tovarășa inginer agro
nom Hăbășescu Nadejda explică colectiviș
tilor pe larg diferitele probleme ce se ri
dică și în același timp se străduiește să 
țină regulat lecțiile.

Ajutor prețios în muncă
La Banca de Stat din Alba-Iulia a luat 

■ființă în luna octombrie 1953 o școală de 
'calificare la locul de muncă, după metoda 
sovietică Cotlea.r. Școala este frecventată 
de m.ai mulți funcționari ai băncii. Rezul
tatele n.u au îmtîrziat să se arate în buna 
deservire a clientelei, precum și în îmbu
nătățirea simțitoare a calității lucrărilor. 
Astfel, la controlul făcut de organele su
perioare la grupa executarea bugetului, lu

cercului ca, de pildă, tovarășii Simescu Gh. 
și Mumteanu V. de la sfatul popular raional, 
Oara Mihai și Buciiuman Nicolae de la 
P.T.T.R., Man Petru și Diculescu Gh. de la 
Tribunal și alții, care nu privesc cu sufi
cientă răspundere munca de studiu, nefrec- 
ventînd regulat la cerc. De această lipsa a 
dat dovadă însăși tovarășul Magda Nico
lae, secretarul organizației de bază de la 
Tribunal, tovarășii Cîmpean Aurel și 
Faur Gh. de la S.M.T. Albia, care pe lingă 
faptul că nu participă ou regularitate la 
cerc, atunci cînd totuși se prezintă, nu se 
pregătesc temeinic, neconspectînd materia
lul.

Este de datoria birourilor organizațiilor 
de bază amintite mai sus de a privi cu 
toată seriozitatea sarcinile ce le revin în 
problema învățămîntului de partid și de a 
lua măsuri pentru îmbunătățirea activității 
de educare a membrilor de partid și a oan- 
didaților.

Este necesar să se pună un accent deo
sebit pe conținutul propagandei și îndeo
sebi pe aplicarea în viață a celor studiate, 
de către membrii cercurilor de studiu, 
pentru a deveni luptători activi în fruntea 
maselor de oameni aț. muncii, în lupta pen
tru îndeplinirea cu succes a tuturor sarci
nilor trasate de partid și guvern.

Ținînd seama de faptul că învățămîrutul 
de partid este o problemă vitală a organi
zațiilor de bază, acestea au datoria de a 
avea în permanență în atenția lor îndepli
nirea acestei mărețe sarcini trasată de 
partid.

In urma însușirii celor predate la cursuri, 
în cadrul gospodăriei se pot vedea rezul
tate frumoase. Așa de pildă, colectiviștii 
de la grajd s-au angajat să îngrijească și 
mai bine vitele și ei se achită cu cinste de 
angajamentul luat.

Mai sînt însă unii colectiviști care nu iau 
parte regulat la predarea lecțiilor, socotind 
că cunosc cele ce se predau la curs. Așa 
face și colectivistul Bobițan Indrei, care nu 
acordă atenția cuvenită lecțiilor și nu 
caută să-și însușească materialul predat, 
iar de multeori în timpul cînd se predau lec
țiile dă dovadă de indisciplină.

FLOREA PARTENIE 
coresp. voluntar

Să urmăm pilda fruntașilor
Cu toată iarna grea ce se menține, în 

gospodăria colectivă din Cisitei se desfă
șoară o activitate rodnică.

Cu multă dragoste muncesc tovarășii 
Nagy Ștefan, Muntean Emil, Ciugudean 
Pamfil și alții. Ei acordă o deosebită aten
ție îngrijirii vitelor și a porcilor. Ți-i mai 
mare dragul să intri în grajdurile gos
podăriei și să privești curățenia perfectă ce 
domnește aci, să admiri vitele gospodăriei 
atîl de bine îngrijite.

Nu toți colectiviștii înțeleg însă să-și înde
plinească conștiincios sarcinile. Tovarășul 
Bota Gheorghe nu acordă atenția cuvenită 
îngrijirii vitelor de care răspunde și de 
muite ori ele sînt ținute în murdărie. De a- 
ceastă lipsă se face vinovat și brigadierul 
gospodăriei, tovarășul Silvășan Aurel, care 
nu controlează felul cum se achită unii co
lectiviști de sarcini și nu se interesează în
deaproape de activitatea din gospodărie. 
CTRNAȚIU VALER și GH. DUMITREAN 

coresp. voluntari 

crările acesteia au fost calificate cu foarte 
bine, evidențiindu-se cu această ocazie tov. 
Munteanu Cecilia și Vinerean Emilia ufe- 
miste. Aplicînd consecutiv în munca 
noastră experiența oamenilor sovie
tici și ridicîndu-ne continuu nivelul profe
sional, vom putea face față cu cinste mă
rețelor sarcini ce ne stau în față.

SIMION VIRGTL 
coresp. voluntar

16 Febru
La 16 februarie se împlinesc 21 de ani 

de la eroicele lupte ale muncitorilor cefe
riști și petroliști conduse de Partidul Co
munist Romîn. Luptele din Februarie 1933 
au constituit o înaltă etapă a bătăliei pe 
care poporul nostru muncitor o ducea sub 
conducerea Partidului Comunist împotriva 
regimului burghezo-moșieresc, împotriva 
fascismului, pentru pace și independență 
națională.

In raportul politic al Comitetului Cen
trai prezentat la Conferința Națională a 
Partidului Comunist, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a arătat că......... lupta eroi
că a muncitorimii ceferiste și petroliste, 
organizată și condusă de partidul nostru 
tocmai în împrejurările instaurării dicta
turii hitleriste în Germania, înseamnă o 
cotitură adîncă în desfășurarea luptelor 
clasei muncitoare și ale poporului romîn, 
o manifestare hotărîtă a voinței de luptă 
împotriva fascismului". Luptele din Februa
rie 1933 au demonstrat pe deplin justețea 
liniei tactice a Partidului Comunist din 
Romînia, ele au arătat odată mai muU că 
numai un partid înarmat cu teoria marxist- 
leninistă, un partid care se călăuzește după 
experiența P.C.U.S., poate să conducă pro
letariatul în lupta sa revoluționată pentru 
răsturnarea capitalismului și făurirea so
cietății socialiste.

In anii 1929—1933 burghezia internațio
nală se zbatea să iasă din criza generală, a- 
runcînd tot mai mult pe spinarea muncitorilor 
și a țăranilor mizeria și exploatarea. Pla
nul de la Geneva creat de către puterile 
imperialiste avea drept scop subjugarea e- 
conomică a unui șir de țări, printre care și 
țara noastră. Politica trădătoare a guvernu
lui național țărănist de pe atunci a adus în 
întreaga țară foamea, mizeria, concedierile 
masive, curbele de sacrificiu. Tocmai în 
aceste condiții grele, — cînd burghezia tră
dătoare se aliase conform planului de la 
Geneva cu monopolurile străine pentru 
a subjuga țara —• ceferiștii și petroliștii 

■ -s-au ridicat ca unul la luptă sub conduce
rea partidului împotriva planurilor crimi
nale ale burgheziei, pentru obținerea re
vendicărilor și drepturilor care au fost căl
cate în picioare de către guvernanții slu
garnici.

Dacă țările din orbita capitalismului se 
zbateau în criza generală, căutînd ieșiri 
prin diferite „planuri" și „metode", Uniu
nea Sovietică se întărea continuu în ciuda 
planurilor de „îngrădire economică" a ca
pitaliștilor. Succesul deosebit de mare dobîn- 
dit de statul sovietic pe frontul indus
trializării țării cît și întărirea ei din toate 
punctele de vedere, a constituit factorul 
principal care a contribuit la adîncirea cri-

Să acordăm toată 
de carne

Pentru aprovizionarea cu carne și lapte 
a oamenilor muncii și a industriei cu ma
terii prime animale, organele Comitetului de 
stat pentru colectarea produselor agricole 
și'sfatul popular raional — cu îndrumarea 
Comitetului raional de partid — au luat 
măsuri eficace pentru o bună organizare a 
colectărilor de carne și lapte pe anul 1954.

In acest scop, la începutul lunii ianuarie, 
într-o ședință de lucru, s-a prelucrat cu 
președinții și secretarii comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare comunale, co
lectorii C.S.C., agenții agricoli și veteri
nari Hotărîrea cu privire la îmbunătățirea 

'Sistemului de colectări a cărnii, laptelui și 
lînii și s-a făcut un documentat instructaj 
pentru aplicarea în cele mai bune condi- 
țiuni a prevederilor Hotărîrii.

Trecîndu-se la muncă pe teren, comisiile 
formate din președinții și secretarii comite
telor executive, delegații raionali C.S.C, 
agenții agricoli și veterinari, deputați și țăra
ni muncitori fruntași la predarea cotelor, au 

stat de vorbă cu fiecare producător, arătîndu- 
le acestora prevederile Hotărîrii și cotele cu 
care sunt impuși, evitîndu-se astfel greșelile 
în impuneri.

Pînă la 5 februarie au fost terminate lu
crările de impunere în 11 comune din ra
ion. Un important sprijin au acordat comi
siilor comitetelor executive ale sfatu
rilor populare și organizațiile de bază

arie 1933
zei generale a capitalismului punînd sub 
semnul întrebării însăși existența întregu
lui sistem capitalist mondial.

Lupta hotărîtă și plină de abnegație a 
muncitorUor ceferiști și petroliști din 1933 
a avut un ecou mondial. Ea a fost privită 
cu multă simpatie de către proletariatul din 
alte țări oare și el ducea lupta împotriva 
fascismului înrobitor.

Eliberarea țării noastre de către Armata 
Sovietică, răsturnarea monarhiei, cuceri
rea puterii politice, îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor prevăzute în primii ani 
ai cincinalului, cît și celelalte victo
rii obținute de poporul nostru mun
citor sub conducerea partidului, au răsplă
tit sîngele vărsat de către eroii ceferiști în 
zilele lui Februarie 1933.

Acolo unde cu 21 de ani în urmă a în
ceput lupta pentru pîine și o viață nouă, se 
nasc astăzi oameni noi, — stahainoviști și 
fruntași în producție — urmași credincioși 
ai eroilor de la Grivița. Asemenea Griviței 
au devenit toate întreprinderile patriei 
noastre.

Măsurile luate de partid și guvern, ca 
urmare a sarcinilor izvorîte din plenara 
lărgită a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn din 19—20 august 1953, 
sunt menite să asigure poporului muncitor 
un trai din ce în ce mai bun.

Aniversarea a 21 de ani de la luptele ce
feriștilor și petroliștilor are loc în condițiile 
cînd pe plan internațional forțele păcii și 
progresului în frunte cu Uniunea Sovie
tică .duc o luptă pentru destinderea încor
dării internaționale, are loc în condițiile 
cînd ochii sutelor de milioane de oameni 
sînt îndreptați spre Conferința de la Ber
lin, de unde ei așteaptă vestea păcii, cuvînt 
atît de scump omenirii.

Drept prețuire a luptelor duse de ceferiști, 
partidul și guvernul a hotărît ca
ziua de 16 februarie să fie zi de sărbătoare 
a ceferiștilor. Hotărîrea luată de partid și de 
guvern constitue înalta dovadă prin care 
poporul nostru muncitor prețuiește sîngele 
vărsat pentru libertatea de care ne bucu
răm astăzi.

Să ne amintim în fiecare zi, în fiecare 
ceas de cuvintele tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej rostite la Consfătuirea pe 
țară ia ceferiștilor, unde a arătat că „Ani
versarea glorioaselor lupte revoluționare 
din 1933 trebuie să constituie pentru între
gul popor muncitor și înainte de 
toate pentru ceferiștii noștri, un imbold 
pentru a munci mai bine, cu și mai mult 
elan, cu și mai mare voință de a lichida 
toate lipsurile și de a mătura din cale toa
te piedicile, pentru a se arăta în muncă 
demni de faptele eroice ale luptătorilor revo
luționari din 1933".

atenția colectărilor 
și lapte
din comunele Teiuș, Sîntimbru, Oarda de 
Jos, Almașul Mare și Bărăbanț, unde, im
punerile s-au terminat la timp, iar nume
roși țărani muncitori au și predat deja im
portante cantități din cotele de carne și 
lapte pe anul 1954. Printre aceștia sunt: 
comunistul Drăghici Damian din Oarda de 
Jos,care și-a predat cota de lapte în între
gime și țăranul muncitor Florea Nicolae, 
care a predat peste 80 la sută din cota de 
carne. Importante cantități de carne și lap
te au predat și țăranii muncitori Fleșer Va- 
si'e, Popa Gheorghe din Teiuș. și alții.

In mod deosebit, în munca de lămurire 
și de mobilizare a țăranilor muncitori, s-au 
evidențiat deputății Floca Nicolae și tova
rășa Miga Cornelia din comuna Vințul de 
Jos.

Sînt însă unele comisii de impunere 
care nu acordă importanța cuvenită proble
mei aplecărilor, cum ar fi cele din comu
nele Cricău și Hăpria, fapt ce a făcut ca 
lucrările să se desfășoare cu încetineală. 
Aceste lipsuri se datoresc și comitetelor exe
cutive cît și organizațiilor de bază, care n-au 
luat măsuri politico-organizatorice în ve- 
derea impunerilor.

Pentru grăbirea lucrărilor de impunere, 
trebuie luate toate măsurile necesare, deoa
rece încă din primele zile trebuia dată bă
tălia pentru realizarea ritmică a planului 
de colectare a cărnii și laptelui.



Conferința de ia Berlin 
a miniștrilor afacerilor externe ai celor 

patru puteri
BERLIN 7 (Agerpres). — TASS

Din țările de democrație populară
Cifre și fapte din R. D. Germană

La 6 februarie, la cea de a 12-a ședința 
a conferinței miniștrilor afacerilor externe 
ai celor patru puteri a •continuat examina
rea punctului 2 de pe ordinea de zi — „Pro
blema germană și sarcinile asigurării se
curității europene".

Ședința a fost prezidată de J. F. Dulles, 
După cum se știe, în ședința din 5 fe

bruarie miniștrii afacerilor externe ai celor 
trei puteri occidentale au refuzat să accepte 
propunerea sovietică de a se constitui un 
guvern provizoriu al întregii Germanii și 
de a se ține alegeri libere pe întreaga "Ger
manie, deși această propunere deschide o 
cale justă spre unificarea Germaniei ca stat 
iubitor de pace, democrat. Este semnificativ 
că presa vest-germană, inspirată de anumi
te cercuri, ocolind esența propunerii sovie
tice, declară pe un ton gălăgios că această 
propunere este „inacceptabilă".

Declarațiile făcute de miniștrii puterilor 
occidentale în ședința din 6 februarie au 
fost consacrate aceleiași încercări de a pre
zenta propunerea sovietică ca inacceptabilă 
pentru rezolvarea problemei germane.

G. Bidault, oare a luat primul cuvîntul, 
a sprijinit din nou planul lui Eden, care în
locuiește prin formalități parlamentare re
zolvarea sarcinii principale — sarcina u- 
nificării Germaniei pe o bază democratică 
și pașnică pentru ca ea să nu mai poată 
niciodată amenința securitatea popoarelor 
Europei.

Bidault a declarat fățiș că el și parte- 
neiii săi occidentali consideră că, calea 
spre rezolvarea problemei germane constă 
în „asocierea Germaniei" cu statele occi
dentale. In felul acesta, Bidault a confir
mat din nou că guvernele Franței, S.U.A. 
și Angliei văd principala lor sarcină nu în 
crearea unei Germanii democratice și iu
bitoare de pace ci în atragerea Germaniei 
într-o grupare militară a statelor occiden
tale. Discursul lui Bidault a fost o repetare 
a acelorași argumente neconvingătoare și 
contrare faptelor reale pe care miniștrii pu- 
teiilor occidentale le-au adus în ședința 
din 5 februarie pentru a încerca să-și fun
damenteze refuzul de a accepta propunerile 
sovietice.

Bidault a încercat din nou să dovedeas
că că n-ar fi cu putință nici un fel de con
tact între guvernul Republicii Democrate 
Germane și guvernul de la Bonn dată fiind 
deosebirea dintre regimurile existente în 
cele două părți ale Germaniei. Bidault a 
declarat din nou că respinge propunerea 
sovietică cu privire la retragerea, încă îna
inte de alegeri, a trupelor de ocupație ale 
celor patru puteri din cele două părți ale 
Germaniei, cu excepția unor contingente 
restrînse, lăsate pentru îndeplinirea func
țiunilor de pază.

Bidault a prezentat propunerea sovietică 
cu privire la neadmiterea atragerii Germa
niei în coaliții sau alianțe militare îndrep
tate împotriva oricărei puteri care a luat 
parte cu forțele ei armate la războiul îm- 
pctriva Germaniei hitleriste, drept „o inter
dicție pentru Germania de a se alia cu ve
cinii ei". Astfel, Bidault a arătat odată 
mai mult ce anume se ascunde în realitate 
în spatele cererii puterilor occidentale 
cu privire la „asocierea Germaniei" cu 
statele occidentale. Fiind nevoit să tină 
seama într-un fel sau altul de faptul că nu 
se poate cere ținerea unor alegeri pe întrea
ga Germanie sub controlul puterilor de o- 
cupație, așa cum prevede planul lui Eden, 
și, în același timp, să se afirme că aseme
nea alegeri vor fi libere, Bidault a declarat 
că intenționează să aducă modificări aces
tei părți a planului lui Eden. Dar toată 
chestiunea s-a rezumat la o neînsemnată 
modificare a unor amănunte ale planului 
fără nici un fel de modificare de fond. Bi
dault a spus că el nu renunță la propune
rea cu privire la controlarea alegerilor de 
către puterile de ocupație, dar că este de 
acord cu o oarecare „limitare" a controlu
lui. El a propus să se creeze suplimentar 
niște comisii de supraveghere alcătuite din 
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germani și reprezentanți ai unei puteri neu
tre. Totodată, Bidault a continuat să stă
ruie ca pregătirea legii electorate să fie în
credințată nu unui guvern provizoriu al 
întregii Germanii, așa cum prevede propu
nerea sovietică, ci celor patru puteri de o- 
cupație.

In încheiere, Bidault a declarat că Uni
unea Sovietică nu trebuie să nutrească nici 
un fel de temeri în legătură cu planul lui 
Eden, deoarece ea va avea anumite „ga
ranții esențiale". Bidault a afirmat că în 
discursul său el „a folosit un limbaj de 
conciliere".

A luat apoi cuvîntul A. Eden. El a decla
rat că, după părerea sa, fiecare parte și-a 
explicat pe deplin poziția în problema u- 
nltății Germaniei. El a subliniat că între 
planul propus de miniștrii celor trei puteri 
occidentale și planul sovietic este o mare 
deosebire. Ca și Bidault, Eden a repetat că 
propunerea sovietică este inacceptabilă pen
tru puterile occidentale, în primul rînd 
pentru că ea cere o înțelegere între două 
regimuri existente în Germania, bazate pe 
principii de guvernare opuse, în al doilea 
rînd pentru că propunerea sovietică prevede 
ținerea alegerilor pe alte baze decît cele 
prevăzute în planul lui Eden și, în al trei
lea rînd pentru că puterile oocidentale nu 
consideră cu putință retragerea din Ger
mania, încă înainte de alegeri, a trupelor 
de ocupație ale celor patru puteri. Sfidînd 
logica, Eden a afirmat că retragerea trupe
lor de ocupație din Germania, încă înainte 
de alegeri, propusă de guvernul sovietic 
pentru a se exclude orice presiune din par
tea puterilor străine în timpul desfășură
rii alegerilor pe întreaga Germanie, ar 
„crea un nou obstacol în oalea exercitării 
de către poporul german a dreptului său de 
a alege în cel mai scurt timp un guvern 
al întregii Germanii".

Pentru a justifica refuzul de a accepta 
propunerea sovietică, Eden a pretins că 
are îndoieli în ceea ce privește sarcinile 
contingentelor restrînse de trupe care, po
trivit propunerii sovietice, trebuie să fie lă
sate în Germania pentru îndeplinirea func
țiilor de pază, rezultînd din sarcinile de 
control ale celor patru puteri.

Eden a repetat din nou că planul său 
ar acorda viitorului guvern al întregii 
Germanii posibilitatea de a hotărî în mod 
liber dacă să adere sau nu la „comunitatea 
defensivă europeană", deși, după cum a 
arătat în mod convingător delegația sovie
tică în cursul discuțiilor, acordurile de la 
Bonn și Paris hotărăsc cu anticipație pro
blema integrării Germaniei în gruparea 
militară a puterilor oocidentale îndreptată 
împotriva U.R.S.S. și a țărilor de democra
ție populară.

Eden a declarat că vrea să facă o pro
punere care, după părerea sa, ar da posi
bilitatea să se continue discutarea proble
mei ce stă în fața miniștrilor. Eden a în
trebat dacă delegația sovietică este de a- 
cord să se țină în întreaga Germanie ale
geri „cu condiția garantării unei suprave
gheri nepărtinitoare". Eden a arătat că el 
se referă la propunerea făcută de Bidault 
în ședința din 6 februarie. In încheiere, 
Eden a repetat obișnuitele afirmații decla
rative în sensul că „comunitatea defensivă 
europeană", pe care el a numit-o „alianță 
defensivă", nu este îndreptată împotriva 
Uniunii Sovietice. El a cerut să nu se pună 
piedici intrării Germaniei în această așa 
zisă „alianță defensivă". Eden a dat asigu
rări că constituirea „comunității defensive 
europene" cu participarea Germaniei nu 
este în contradicție cu tratatul anglo-sovie- 
tic semnat în 1942. El a spus că „dacă exis
tă alte căi care ar putea contribui la înlă
turarea temerilor Uniunii Sovietice în .ceea 
ce privește securitatea ei", el este gata să 
le examineze.

A luat apoi cuvîntul V. M. Molotov, care 
a făcut o declarație cu privire la ușurarea 
obligațiilor financiar-economice ale Germa
niei legate de urmările războiului.

Consiliul municipal al orașului Rostock a 
luat măsuri importante pentru îmbunătă
țirea nivelului de trăi al populației. Printre 
acestea se numără construirea a 2.358 apar
tamente, cu o suprafață locativă totală de 
peste 96.000 m.p., care vor fi terminate a- 
nul acesta.

Pentru construirea de clădiri în orașele 
Rostock, Wismar, Stralsund și în împreju
rimile lor, au fost alocate 46.000.000 mărci, 
iar pentru scopuri sociale, sanitare, cultu
rale și transport vor fi cheltuite 6,6 mili
oane mărci.

Anul acesta, industria R.D. Germane va 
•produce mii de articole de menaj și mobi
lier pentru bucătărie, peste 6.800 sufragerii 
și 1.800 dormitoare, peste 9.000 piese de 
mobilă tapisată și 3.500 aparate de radio.

rtr ★
La uzina de oțeluri fine din Dohlen a 

fost semnat contractul colectiv care va ser
vi ca model de contract colectiv pentru în
treprinderile metalurgice din întreaga R.D.

Hotărîriie Plenarei C. C. al Partidului Muncii din Albania 
sunt transpuse în viață

Creșterea continuă a buneistări materiale 
a poporului se află în centrul atenției În
tregii activității a Partidului Muncii din 
Albania și a guvernului.

Anul trecut, de pildă, industria ușoară 
a țării a produs cu 86 la sută mai multe 
țesături de bumbac decît în 1952, produc
ția de zahăr a crescut cu 6,6 la sută, pro
ducția de paste făinoase cu 34,5 la sută, 
de țigări — cu 20,5 la sută. A crescut cu 
mult și producția altor mărfuri de consttm 
popular.

Plenara din decembrie 1953 a C.C. al

Scurte știri din R. P. Ungară
In cadrul colaborării economice ungaro- 

cehoslovace la Tiszapalkonya, pe malul Ti
sei, se construește o nouă centrală elec
trică. Lucrările de construcție vor fi între
prinse de R.P. Ungară, iar utilajul meca
nic va fi furnizat de R. Cehoslovacă. In 
prezent, pe șantier lucrează peste 1.000 de 
muncitori. Termocentrala electrică de la 
Tiszapalkonya va fi de două ori mai mare 
decît cea de la înota.

★ ★
Numărul cititorilor bibliotecii „Szabo 

Ervin" din Budapesta a crescut considera
bil. Anul trecut 135.000 cititori au împru
mutat 3.400.000 de cărți. Sălile de lectură 
ale bibliotecii au fost vizitate de 190.000 
cititori.

In anul 1953, guvernul R.P. Ungare a 
cheltuit sute de mii de forinți pentru mo
dernizarea Operei de Stat, a Teatrului de 
Operă „Ferenc Erkel" și a Operei în aer li
ber de pe insula Margareta. La Opera de

munții Moraviei muncitorii se bucură de odiIn
Muncitorii cehoslovaci își petrec conce

diile atît la casele de odihnă ale sindicate
lor cît și la cabanele aparținînd întreprin
derilor la care lucrează. Mii de salariați ai 
uzinei „Clement Gottwald" din Vitkovici, 
cel mai mare combinat de turnătorie și 
construcții de mașini din Cehoslovacia, își 
petrec anual concediul în casele de odihnă 
din cele mai frumoase stațiuni climaterice 
ale republicii.

Mecanizarea muncilor agricole în R. P. Bulgaria
In Republica Populară Bulgaria se în

făptuiește într-un ritm rapid mecanizarea 
agi iculturii. In prezent, în țară se numără 
149 de stațiuni de mașini și tractoare, care 
dispun de mii de tractoare, de diferite ma
șini agricole și combine. Anul trecut în 
gospodăriile agricole cooperative de mun
că mecanizatorii S.M.T-urilor au arat o 
suprafață de pămînt cu 9.100.000 decari (un 
decar = 0,10ha.) mai mare decît în anul 
1952.

In R. P. Bulgaria sînt folosite pentru 
prima dată pe scară largă mașini agricole 
lixrate de Uniunea Sovietică — combine de 
bumbac, combine de in, combine de sfeclă 
și alte mașini agricole din cele mai mo
derne.

Germană. Cele 209 amendamente și su
gestii prezentate în cadrul a peste 42 d» 
adunări sindicale arată că muncitorii au. 
acordat un mare interes acestui contract,

Noul contract colectiv cuprinde angaja
mentele luate de muncitori în vederea creș
terii producției. Muncitorii de la cuptoarele 
Siemens Martin vor spori producția lunară 
cu 2 șarje. Printre cele 200 de angajamente 
luate de conducerea administrativă, orga
nizația sindicală a uzinei, se numără și 
alocarea sumei de 6.000 mărci în vederea 
sărbătorilor muncitorești și alte evenimente 
de acest fel. Va fi construită o casă de 
odihnă pentru excursiile de sfîrșit de săptă- 
mînă și se va aloca un fond suplimentar de 
85.000 de mărci din fondul directorial pentru 
cantinele muncitorești. Anul acesta vor fi 
•construite 41 apartamente muncitorești în 
apropiere de orașul Freital. Conducerea 
fabricii a elaborat un plan special pentru 
îmbunătățirea tehnologiei și organizării 
muncii. (Agerpres)

Partidului Muncii din Albania a prevăzut 
măsuri importante pentru sporirea con
tinuă a producției de mărfuri de larg con
sum, pentru lărgirea sortimentului lor, 
pentru îmbunătățirea calității mărfurilor.

Urmînd hotărîriie Plenarei, guvernul Re
publicii Populare Albania, în planul pe 1954 
prevede o creștere importantă a producției 
de mărfuri industriale și alimentare. Pro
ducția industriei alimentare va crește ou 
7,7 la sută, iar cea a industriei textile și de 
încălțăminte — cu 12,7 la suită, în com
parație cu anul trecut. (Agerpres).

Stat, instalațiile de iluminat au fost mo
dernizate și aparatura mecanizată. In vederea 
transformării și lărgirii atelierelor pentru 
confecționatul costumelor de balet și a ate
lierelor de ttaplăr’e au fost cheltuite mari 
sume. Au fost înființate noi săli de repetiții 
pentru cor și balet, dușuri și cabine pentru 
costumare.

★ ★
Potrivit hotărîrii partidului și guvernului 

cu privire la dezvoltarea agriculturii, la 
R.P. Ungară vor fi produse mai multe filme 
documentare și de popularizare a științei 
agricole. Ministerul agriculturii al R. P. 
Ungare a luat hotărîrea ca în anul acesta 
să producă un număr mult mai mare de 
filme de acest fel decît în anul trecut. Unul 
din filme, de pildă, va prezenta metode 
pentru obținerea de recolte mari. Altele, vor 
trata despre problema irigației, a producti
vității sporite a solului, a cultivării pomi
lor fructiferi și a creșterii vitelor.

lină
Uzina „Clement Gottwald" posedă patru 

cabane în masivele păduroase din munții 
Beskydy din Moravia". Aici își pot petrec* 
concediul salariații împreună cu familiile 
lor. Cabanele au camere frumos mobilate, 
săli încăpătoare pentru desfășurarea acti
vităților în colectiv, precum și camere pen
tru copii.

O altă cabană special amenajată poate 
găzdui 120 de salariați care practică schiul 
și alte sporturi de iarnă. (Agerpres)

Industria constructoare de mașini din 
R.P. Bulgaria și-a însușit producția de com
bine, de cultivatoare, săpătoare de canale, 
piese de rezervă pentru toate tipurile de 
tractoare și remorci.

Anul acesta, în gospodăriile agricole coo
perative de muncă S.M.T.-urile din R. P. 
Bulgaria vor executa cu 10 la sută mai 
multe lucrări agricole decît în anul 1953. 
Creșterea considerabilă a parcului de ma
șini al S.M.T-urilor va permite să se «ie- 
canizeze în gospodăriile agricole coopera
tive de muncă 82 la sută din lucrările de 
dezmiriștire, 73 la sută din arăturile pen
tru ogoarele de toamnă, 48 la sută din în- 
sămînțări etc. (Agerpres)


