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Sus steagul întrecerii socialiste 
în cinstea zilei de 1 Mai

r
Spre noi succese în industrie și agricultură

• Se apropie 1 Mai. In- cinstea a- 
cestei mărețe sărbători a oameni
lor muncii de pretutindeni — ziua 
frăției și a solidarității internațio
nale a tuturor celor ce muncesc în 
lupta pentru pace, democrație și 
socialism — oamenii muncii din 
cuprinsul raionului nostru, alături 
de întregul popor muncitor din pa
tria noastră își exprimă hotărîrea 
fermă de a lupta cu toate forțele 
pentru dobîndirea de noi victorii 
în munca lor constructoare. Avîn- 
tul nestăvilit al întrecerii, angaja
mentele pe care zi de zi și le iau 
muncitorii, tehnicienii, inginerii și 
funcționarii din întreaga țară, do
vedesc patrotismul înflăcărat al 
oamenilor muncii care, educați per
manent de partid, luptă neslăbit 
pentru traducerea în viață a Hotă- 
rîrilor plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R. din august 1953, pentru 
continua întărire a statului nostru 
democrat-popular, pentru consoli
darea puternicului front al păcii în 
frunte cu Uniunea Sovietică.

Alăturîndu-se angajamentelor 
luate de către colectivul de muncă 
de la uzinele „7 Noembrie" din Cra
iova, colectivul de muncitori, tehni- 

rcieni, ingineri și funcționari de la 
întreprinderea 4 „Ardealul”, hotă- 
rîți să-și îndeplinească cu succes 
planul pe anul 1954, s-au angajat 
ca în cinstea zilei de 1 Mai să de
pășească sarcinile de plan pe luna 
aprilie cu 10%, să mărească pro
ductivitatea muncii cu 3% față de 
trimestrul I, să folosească la 
maximum rezervele interne și sa 
ducă o luptă hotărîtă pentru rea
lizarea de cît mai multe economii. 
Asemenea angajamente și-au mai 
luat și colectivele de muncă de la 
C.F.R. Alba, C.F.R. Coșlariu, în
treprinderea Zlatna, „Gheorghe 
Doja” și altele.

Cu acelaș avînt au pornit să 
întîmpine ziua de 1 Mai și munci
torii de la S.M.T. Alba, gospodăria 
agricolă de stat Galda de Jos și 
membrii din gospodăriile colective. 
Membrii gospodăriei colective din 
Benic, de pildă, s-au angajat să 
termine însămînțările din epoca 
Il-a pînă la data de 26 aprilie, să 
termine la timp lucrările la vii și 
pomi și să aplice la toate muncile 
regulile agrotehnice înaintate. Tot
odată, ei au chemat la întrecere 
socialistă gospodăriile colective din 
satele Cistei, Obreja, Căpud și 
Țelna.

In vederea îndeplinirii sarcinilor 
puse în față de partid și guvern, 
oamenii .muncii din întreprin
deri trebuie să lupte în ca
drul întrecerii socialiste pentru , 
realizarea planului pe 1954, pentru 
sporirea continuă a producției bu
nurilor de larg consum, și să in
tensifice ajutorul pe care-1 da ță
rănimii muncitoare în vederea spo
ririi continue a producției agricole.

• Numai unde întrecerea socialistă 
este bine organizată și are la bază 
obiective concrete de îndeplinit, 
numai acolo ea reușește să mobili
zeze masele spre a obține rezul
tatele cele mai bune. Trebuie pus 
capăt cu hotărîte atitudinii de 

subapreciere a întrecerii, de orga
nizarea ei formală de care dau do
vadă unele organizații de bază și 
comitete sindicale, cum sînt cele 
de la fabricile „Sîntimbru", „Simi- 
on Bărnuțiu” și altele. La fabrica’ 
„Simion Bărnuțiu” muncitorii, nefi- 
ind îndrumați îndeaproape, trec une
ori în contractele de întrecere an
gajamente formale, fără a arăta cu 
cît vor depăși sarcinile de plan, 
ce economii vor face etc.

Dat fiind faptul că întrecerea so
cialistă este o metodă permanentă, 
muncitorii, tehnicienii, inginerii și 
funcționarii trebuie îndeaproape în
drumați, ca . angajamentele ce și le 
iau în cinstea zilei de 1 Mai să fie 
pe întreg anul, iar îndeplinirea lor 
să constituie una dintre cele mai 
importante preocupări. Strîns îm
pletită, în cadrul întrecerii trebuie 
să fie lupta pentru sporirea pro
ducției bunurilor de larg consum, 
cu cea de descoperire și folosire a 
rezervelor interne, de realizarea de 
economii prin folosirea rațională 
a materialelor și materiei prime, de 
valorificare a deșeurilor și folosire 
a întregii capacități de lucru a 
mașinilor și uneltelor. De aseme
nea, ca obiectiv principal- al între
cerii trebuie să fie creșterea pro
ductivității muncii și reducerea 
continuă a prețului de cost al pro
duselor.

Problemei sporirii continue a 
producției agricole la hectar tre
buie acordată de asemenea toata 
atenția. De aceea, S. M. T. 
Alba trebuie să folosească în
treaga capacitate a mașinilor 
și tractoarelor, să efectueze 
lucrări întocmai după regulile a- 
grotehnice și să lupte cu toate for
țele pentru a reduce la maximum 
prețul de cost al lucrărilor.

O luptă hotărîtă trebuie dusă de 
muncitorii din gospodăria agricolă 
de stat în vederea creșterii conti
nue a producției agricole; a dez
voltării șeptelului, aplicînd pe 
scară largă metodele înaintate de 
muncă.

Pentru realizarea obiectivelor 
stabilite în întrecere, se cere ca 
conducerile administrative să spri
jine d:n plin acest lucru, luînd toa
te măsurile 'economico-organizato- 
rice necesare.

Este de datoria organizațiilor de 
bază de a sprijini comitetele de în
treprinderi în organizarea concretă 
a întrecerii, de a acorda toată a- 
tenția conducerii politice a aces
teia, astfel ca prin folosirea mij
loacelor agitației politice de masă 
să fie ridicat continuu nivelul în-' 
trecerii. Organizațiile de bază din 
sectorul sociab’st din agricultură 
trebuie să acorde o atenție deose
bită organizării întrecerii socialiste, 
de asemeni organizațiile de bază 
sătești au datoria să lupte pentru 
organizarea temeinică a întrecerii 
patriotice între țăranii muncitori.

Să ridicăm sus steagul întrecerii 
socialiste în cinstea zilei de 1 
Mai, pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan, pen
tru continua îmbunătățire a nive
lului de trai al celor ce muncesc !

Angajamente sporite
Muncitorii, tehnicienii și funcțio

narii stației C.F.R. Teiuș, însufle
țiți de avîntul întrecerii socialiste, 
s-au angajat să întîmpine ziua de 
1 Mai cu noi realizări în muncă.

In acest scop, în ziua de 6 apri
lie, în cadrul unei consfătuiri de 
producție, și-au propus ca în cin
stea zilei de 1 Mai, să prescurteze 
operațiile procesului tehnologic de 
lucru în stație cu 2%, să micșoreze 
media de staționare la încărcare și 
descărcare a vagoanelor cu 5%; 
iar de tranzit cu 10%. Ei s-au mai 
angajat de asemenea să depășeas
că cu 15% sarcinile de plan la 
mărfuri descărcate și încărcate și 
prin muncă voluntară să contri
buie la înfrumusețarea stației.

D. CARAMAN 
coresp. voluntar

Mai multe produse 
peste plan

Zilele trecute, colectivul de mun
că de la fabrica „Romspirt" din 
orașul nostru a analizat în cadrul 
unei consfătuiri de prodțicție re
zultatele dobîndite în cursul lunii 
trecute. Desfășurînd larg întrece
rea socialistă, ei au reușit să ob
țină în cursul lunii trecute cel mai 
mare procent de depășire a planu
lui realizat pînă în prezent, înde- 
plinindu-și sarcinile . de plan în 
proporție de peste 120%.

In întîmpinarea zilei de 1 Mai — 
alăturîndu-se angajamentelor ‘ co
lectivului de la uzinele „7 Noem- 
brie” din Craiova — muncitorii, 
tehnicienii și funcționarii de la fa
brica „Romspirt" și-au propus, să 
dea un nou avînt întrecerii socia
liste. Ei s-au angajat să depășeas
că sarcinile de plan pe luna apri
lie cu peste 22% și să dea produse 
de bună calitate. De asemenea, co
lectivul de muncă și-a mai propus ca 
în cadrul întrecerii să lupte pentru 
a reduce prețul de cost al produse
lor cu 1,5%.

Si noi am învăfat
La marginea Cricăului, aproape 

de pădure, sînt înșirate de o parte 
și de alta a pîrîului, căsuțe îngri
jite și împrejmuite cu garduri de 
nuiele. Aici locuiesc băeșii și ei se 
ocupă cu confecționarea (linguri
lor, albiilor, ciuberelor și altele. In 
această zi de 3 aprilie, pe ulițele 
frumos îngrijite era mare frărnîn- 
tare. Grupuri de oameni, bărbați 
și femei cu cărțile în miînă se în
dreptau gălăgioși ■ spre casa lui 
Dodoc Ștefan.

— Am învățat și noi rostul slo
velor, ce, nu credeți? Numai să vii 
cu noi la examen, atunci să vezi 
cum scriem și citim... — îmi spu
se Toma Achim, un om de vre-o 
40 de ani, cu părul de culoarea 
cărbunelui.

— Apoi vezi d-ta, noi lingurarii, 
că așa ne-au poreclit domnii care 
stăpîneau pe timpuri, nu puteam 
desluși buchiile. Parcă-1 văd pe 
fastul primar, pe hapsînul ăla, 
tu-1 știi, Ștefane, se adresă Achim

către Dodoc, un om de aceeași 
vîrstă.

— Vai, cum ne bă tea. N-aveam 
pe atunci ce face, înduram. Parcă, 
dacă eram mai negrii decît el, noi 
nu eram tot oameni ? Așa erau 
tratați țiganii ca de altfel și cei
lalți oameni ai muncii sub vechile 
orînduiri burgheze. Acum, cînd sta
tul democrat-popular acordă drepturi 
egale cetățenilor fără deosebire de 
naționalitate, rasă, religib, etc. 

și țiganii au ajuns să trăias
că o viață de om și nu 
de cîine cum trăiau pe timpuri.

Băncile aranjate își așteptau 
oaspeții. Nu peste mult timp ca
mera devenise plină, deoarece pe 
lîngă bătrîni veniseră și copiii să 
vadă și ei cum părinții lor, cu toa
te că au vîrste înaintate, deslușesc 
cu ușurință slovele.

— Acum, tovarăși, veți scrie o 
dictare — spuse învățătoarea Mun- 
teanu Eufrosina. Elevii, începură 
să înșire pe foile de caiet cuvintele

Au început însămînțările la culturile din epoca ll-a
Antrenați în întrecerea patrioti

că, țăranii muncitori din comuna 
Berghin, luptă intens pentru spo
rirea producției agricole. Folosind 
din plin timpul prielnic și atelajele, 
ei au reușit să depășească viteza 
zilnică la însămînțări, terminînd 
din timp însămînțările la cultu
rile din epoca I-a.

Concomitent cu aceasta ei au

Pentru muncile din primăvara 
aceasta, muncitorii de la G. A. S. 
Galda s-au pregătit dip timp. Co
lectivul de conducere încă din luna 
februarie a defalcat sarcinile pe 
fiecare secție, iar în atelierul me
canic, mecanizatorii au muncit in
tens la repararea mașinilor și u- 
neltelor agricole. La fel și semin
țele necesare pentru însămînțări 
au fost condiționate și tratate din 
timp.

De îndată ce timpul a devenit 
prielnic, muncitorii au pornit cu 
eforturi înzecite la muncă, pentru 
a asigura succesul lucrărilor de

In vederea îndeplinirii sarcini
lor ce reies din planul local de mă- 
su economice cu privire la ri
dicarea neîncetată a nivelului de 
trai al oamenilor, muncii din raion, 
de curînd s-au deschis două ma
gazine alimentare pentru satisfa
cerea cerințelor muncitorilor de la 
întreprinderea „Gh. Doja”, sectoa
rele Nr. 1 și 3.

Sub îndrumarea comitetului exe
cutiv al sfatului popular al 
comunei Zlatna, organele de 
la O.C.L. Alimentara, s-au depla
sat la fața locului și ascultînd ce
rințele muncitorilor au luat toate 
măsurile ca magazinele să fie apro
vizionate cu tot felul de alimente, 
scutindu-i de a se mai deplasa la 
magazinele îndepărtate pentru a-și

pregătit peste 720 hectare teren 
pentru însămînțările din epoca 
Il-a și au însămînțat pînă la 8 
aprilie 15 hectare cu porumb în 
ogor de toamnă, îngrășat cu gunoi 
de grajd.

In fruntea acestor munci se află 
țăranii muncitori Ursu Ion, Katz 
Ioan, Avram Liviu, deputatul Creța 
Cornel și alții.

Pe ogoarele gospodăriei de stat Calda de Jos
primăvară. Datorită bunei organi
zări a muncii și a elanului cu care 
muncitorii au lucrat, ei au reușit 
ca pînă în 31 martie să termine în
sămînțările culturilor din epoca 
I-a ca : grîu, orz, ovăz, floarea-soa- 
relui, lucernă, cartofi de vară etc.

Pentru obținerea unei recolte 
sporit la hectar, mujncitorii gos
podăriei de stat se îngrijesc și de 
îngrășarea suplimentară a culturi
lor în vegetație. Astfel au fost în
grășate cu superfosfat și azotat de 
amoniu o suprafață de peste 40 
ha. grîu și 30 ha. orz, ieșit slab 
din iarnă.

Noi magazine alimentare pentru oamenii muncii
face aprovizionarea cu alimentele 
necesare.

DANCIU ALEXANDRU

★
Pentru traducerea în viață a Ho- 

tărîrilor plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R. din august 1953 și a pla
nului de măsuri economice local — 
întocmit în lumina prevederilor 
Flotărîrilor — în vederea îmbunătă
țirii aprovizionării oamenilor mun
cii de la sate și a bunei deserviri 
a acestora, în raionul nostru iau 
ființă tot mai multe secții și ma
gazine de desfacere. Cu sprijinul 
organizației de bază și al sfatullui 
popular din comună, la 5 aprilie 
cooperativa „Plugarul" din Vințul 
de Jos, a deschis un magazin uni
versal bine asortat cu mărfuri.

TATU ROMULUS

carte'
pe care învățătoarea le dicta. 
Buia Simion, un om vînos, cu o- 
chii negri și strălucitori scria atent, 
gîndindu-se că acum la examen el 
trebuie să arate tot ce a învățat 
în timpul cursului de alfabetizare. 
Examenul era pe sfîrșite. Oamenii 
discutau, în timp ce comisia de al
fabetizare clasifica lucrările.

— Ați dat lucrări bune, tovarăși 
— grăi președintele comisiei. Ați 
dovedit în acest moment că stră
duințele puse în timpul cursului 
n-au fost zadarnice. Acum sînteți 
oameni cu carte, veți cunoaște lu
mina cărții, dar trebuie să citiți 
mai departe, să învățați, asta-i da
toria voastră după ce ați fost al
fabetizați.

— Vom învăța, tovarășe, 
așa ne îndrumă partidul — spuse 
Buia Simion. Și acum în numele 
celor care au învățat carte, trebuie 
să mulțumim partidului și guver
nului pentru grija ce ne-o poartă. 
Acest lucru îl vom face prin muncă.



TOATE FORȚELE PENTRU O RECOLTA BOGATĂ
Problema centrală ce stă în fața 

sfaturilor populare în timpul de 
față este asigurarea succesului 
deplin în campania agricolă de 
primăvară.

Hotărîrea guvernului și parti
dului cu privire la campania a- 
gricolă de primăvară din acest an 
— îzvorîtă din Hotărârile plenarei 
lărgite din august 1953 — consti
tuie un program concret în aceas
tă problemă.

Duminica trecută, la sfatul popu
lar raional Alba a avut loc o cons
fătuire la care au participat pre
ședinții și secretarii comitetelor 
executive ale sfaturilor populare 
comunale.

Tovarășul Barbu Ioan secre
tarul sfatului popular din co
muna Galda de Jos, prezentînd re
feratul comitetului executiv în pro
blema executării campaniei agri
cole de primăvară, a arătat felul 
cum a fost organizată munca în 
această campanie și rezultatele 
obținute.

îndată ce a apărut Hotărîrea — 
a spus vorbitorul — ea a fost pre
lucrată de către comitetul execu
tiv împreună cu tot colectivul de 
muncă al sfatului, întocmind după 
aceea un plan de muncă, cu sar
cini pe fiecare membru din comitet.

Dar cu toate măsurile luate, rit
mul însămînțarilor era nesatis

Duminica trecută au avut loc la 
căminele culturale în numeroase 
comune din raion ca : Vințul de 
Jos, Bărăbanț, Benia, Hăpria și 

altele, consfătuiri cu fruntașii sa
telor în producția agricolă, la care 
au participat tehnicienii de la ra
ion, și numeroși țărani muncitori 
din sat.

Țăranii muncitori fruntași în 
producție au arătat metodele de 
muncă folosite de ei, care au dus 
la o producție sporită. Așa de 
pildă, țăranul muncitor Volonciu 
Nicolae din comuna Bărăbanț, a 
arătat cum a obținut el de pe o 
suprafață de doi ari 700 kg. car

Să depășim viteza zilnică la însămînțări
făcător. însămînțările la floarea- 
soarelui, cartofi de vară, cînepă și 
altele erau mult rămase în urmă, 
viteza zilnică a atelajelor Ia acea 
dată era de numai 50%, iar evi
dența însămînțărillor de asemeni 
nu era destul de clară.

Pentru remedierea acestei situa
ții, sfatul popular sprijinit de or
ganizația de bază, a ținut la 
31 martie o ședință lărgită, 
la care au participat toți mem
brii comitetului executiv, conduce
rile organizațiilor de masă, frun
tașii în campania agricolă de pri
măvară și invitați, luîndu-se hotă
râri care să contribuie la 'desfășu
rarea însămînțăriilor într-un ritm 
mai viu și în condițiuni agroteh
nice mai bune. Chiar de a 
doua zi după ședință, o par
te din agitatorii de partid și depu- 

. tați, împreună cu învățătorii au 
mers la casele țăranilor muncitori 
și le-au arătat însemnătatea aplică
rii regulilor agrotehnice.

Țăranii muncitori Potopea Pam- 
fil, Trif Vasile și alături de a- 
ceștla deputății Medrea Vasile, Trif 
Simian și Făget Aurel au fost prin
tre primii care au ieșit la însămîn
țări. De asemenea deputății, pe 
lîngă că au fost primii la execu
tarea lucrărilor, au lămurit și pe 

Consfătuiri cu fruntașii în producție
tofi, ceea ce revine o producție de 
35.000 kg. la hectar. Vorbind celor 
prezenți, tovarășul Volonciu a 
arătat că pentru a obține aceas
tă producție a acordat o atenție 
deosebită pregătirii pămîntului. El 
a îngrășat pămîntul cu gunoi de 
grajd toamna, îngropîndu-1 sub 
brazdă cînd a făcut arătura a- 
dîncă.

Primăvara de timpuriu, el a 
grăpat pămîntul pentru a menține 
umezeala, iar la începutul lunii 
aprilie a plantat cartofii pe rânduri 
la o distanță de 60—70 cm., iar în
tre cuiburi la 40—50 cm.

Cartofii plantați au fost din 
varietatea Giilbaba, sănătoși de 

alți săteni să nu întîrzie cu semă
natul. Unii din ei, după ce au ter
minat însămînțările din epoca I-a, 
au ajutat cu atelaje și pe alți ță
rani muncitori. De pildă, deputatul 
Florea Pamfil a ajutat cu atelajul 
său pe țăranii cu gospodării mici 
Rusan Augustin, Teoc Ana și Tec- 
șa Traian, care rămăsese în, urmă 
cu lucrările din lipsă de atelaje.

Astfel s-a reușit să se îmbună
tățească mult munca și de unde la 
19—29 martie viteza zilnică de lu
cru nu a fost atinsă, în prima 
zi după ședință, la 1 aprilie, vite
za zilnică a fost realizată șt de
pășită cu 20%. In această zi, pe 
lîngă că s-a depășit suprafața pla- 
nifcată de arat, s-au transportat 
și 50 tone gunoi de grajd la cîmp.

Felul în care și-a organizat sfa
tul popular din Galda de Jos mun
ca în vederea depășirii vitezei zil
nice la însămînțări, dovedește că a- 
colo unde organizațiile de bază 
desfășoară o largă muncă politică 
și organizatorică în rândul țărani
lor muncitori și sprijină sfaturile 
populare, se pot obține rezultate 
bune. Comuna Galda de Jos, de 
pildă se situează în prezent în rân
dul comunelor fruntașe pe raion 
la însămînțările din epoca I-a și 
reușește să depășească în fiecare 
zi viteza de lucru a atelajelor.

la sate
mărime mijlocie. A făcut apoi 3 
p,rașile, de obicei după ploi, iar 
toamna munca i-a fost răsplătită 
din plin.

Țăranul muncitor Daiboc Iosif 
din aceeași comună, vorbind des
pre producția de porumb obținu
tă de el, a arătat că ascultînd de 
îndrumările tehnicienilor, a părăsit 
metoda greșită de mușuroire a po
rumbului și astfel a reușit să ob
țină o producție sporită la hectar 
cu 300—400 kg. mai mult față de 
ceilalți țărani muncitori care au 
făcut mușuroirea. Fruntașii în pro
ducție au araiat că, aplicarea re
gulilor agrotehnice le asigură re
colte tot mai îmbelșugate.

Nu aplică 
regulile agrotehnice

In comuna Oarda de Jos, dato
rită . slabei preocupări a sfatului 
popular, însămînțările se desfășoa
ră cu mare încetineală, neaplicîn- 
du-se întocmai regulile agrotehnice.

Astfel se explică faptul că pînă 
în ziua de 6 aprilie încă n-au fost 
terminate însămînțările culturilor 
din epoca I-a, deși de la deschide
rea campaniei de însămînțări au 
existat condiții favorabile pentru 
efectuarea însămînțărilor.

Comitetul executiv al sfatului 
popular nu s-a preocupat de buna 
organizare a centrului de selecțio
nare și tratare a semințelor. Aceas
ta a făcut ca la centru de comună 
să lipsească formalina, precum și va
sele necesare pregătirii soluției 
de tratat semințe. De asemenea, la 
centru nu există nici un registru 

-cu evidența celor care au tratat 
semințele, lucru ce dovedește că 
țăranii muncitori din această co
mună au semănat semințe netra
tate, contrar regulilor agrotehnice.

Agentul agricol muncește 
mai mult din birou, în loc să 
meargă în mijlocul țăranilor mun
citori, pentru a-i îndruma să apli
ce grăpatul ogoarelor de toamnă, 
îngrășarea semănăturilor slab ieși
te din iarnă și alte lucrări impor
tante, care în această comună nu 
se fac de loc.

De asemenea și agitația politică 
de masă lipsește cu desăvîrșire. Nu 
există un panou la care să fie 
popularizați fruntașii din această 
campanie, nu sînt nici lozinci mo
bilizatoare, iar la gazeta de stradă 
articolele sînt generale și lipsite de 
combativitate.

Față de această situație, comi
tetul executiv al sfatului popular 
din comuna Oarda de Jos, cu spri
jinul organizației de bază, trebuie 
să ia măsuri hotărâte și să priveas
că cu toată seriozitatea sarcina 
mobilizării tuturor țăranilor mun
citori la lupta pentru executarea 
grabnică și în condițiuni agroteh
nice obtime a lucrărilor din cam
pania de primăvară.

La ordinea zilei

Atenție deosebită * 
bunei deserviri a con

sumatorilor
In fața lucrătorilor din comerțul 

de stat și cooperatist stau în mo
mentul de față sarcini deosebit de 
însemnate. Ei au datoria de a avea _> 
o atitudine conștiincioasă față de 
consumatori, să le asculte cu răb
dare cererile și să-i servească în 
cele mai bune condițiuni.

Mulți lucrători din comerțul 
socialist înțeleg pe deplin acest 
lucru și se străduiesc să-și înde
plinească cu răspundere • sarcinile- 
ce le-au fost încredințate.

Din păcate, mai sînt însă unii 
lucrători din comerț, care folosesc 
metode străine muncii din comer
țul socialist, au o atitudine necu
viincioasă față de unii oameni ai 
muncii, iar pe cunoscuții lor îi pro
tejează. Așa procedează gestionara 
Huza Ana de la magazinul de 
confecții al O.C.L. Produse indus
triale, din Alba-Iulia care brus
chează consumatorii', nu se stră
duiește spre' a-i deservi în bu
ne condițiuni, iar pe unii, de
sigur, din „familie" îi fa
vorizează și le rezervează mărfuri, 
dacă este necesar și o lună.

Zilele trecute, la magazin s-a 
prezentat o gospodină din oraș și 
a cerut să fie servită cu o haină 
de vară. Și, cum, din culoarea res
pectivă nu mai era decît în vitri
nă, a cerut să fie servită cu aceea. 
Gestionara Huza însă, a refuzat, 
motivînd că... nu o poate lua din , 
vitrină pînă la desfacerea acesteia. 
S-a petrecut însă, cu totul altfel. 
In după masa aceleiași zile, a scos 
haina din vitrină și a vîndut-o u- 
nei cunoștințe a ei, abătîndu-se 
prin aceasta de la regulile de mun
că din comerțul socialist. Acest caz 
nu este unicul. Ele sînt nenumărate.

Conducerea O.C.L. Produse in
dustriale are datoria de a lua cele 
mai aspre măsuri împotriva aces
tor elemente care nu fac cinste co
merțului socialist.

Duminica trecută a avut loc 
conferința raională a U.R.C.A.D. 
Alba, pentru alegerea noului con
siliu de conducere.

In perioada ce a trecut de la ul
tima adunare generală, Uniunea 
raională a cooperativelor de apro
vizionare și desfacere Alba s-a în
tărit din punct de vedere economic 
și organizatoric, a întărit legătu
rile cu masele largi ale țărănimii 
muncitoare, și-a lărgit activitatea 
în mediul sătesc și a trimis țără
nimii muncitoare o cantitate tot 
mai mare de produse alimentare 
și industriale. Cooperația din raion 
dispune de 138 magazine de desface
re, din care un număr de 30 sînt uni
tăți de alimentație publică, iar zi
lele trecute au fost deschise încă 
2 magazine universale în comunele 
Vințul de Jos și Teiuș, amenajate 
în condițiuni ce satisfac în întregi
me necesitățile locale.

Luptînd pentru întărirea alianței 
clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare, pentru aplicarea în 
viață a politicii partidului nostru, 
care se călăuzește în întreaga sa 
activitate după geniala învățătură 
marxist-leninistă, potrivit căreia, 
la baza alianței clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare stă schim
bul dintre oraș și sat, Uniunea 
raională a cooperativelor de apro
vizionare și desfacere Alba a tri
mis țărănimii muncitoare, în cursul 
anului 1953, mărfuri în valoare de 
peste 5 milioane lei mai mult ca

Pentru intensificarea schimbului
____ ___ între sat și oraș________

în cursul anului 1952. In același 
timp s-a intensificat mai mult 
munca de achiziționare a produse
lor agricole, animale , și produse 
animale, reușind să contribuie în 
mod activ la o mai bună aprovi
zionare a populației muncitoare.

Atît darea de seamă prezentată, 
cît și dezbaterile conferinței au 
scos însă la iveală că, cu toate 
succesele dobîndite în problema 
întăririi schimbului dintre sat și 
oraș, au existat o serie de lipsuri.

In activitatea unor cooperative 
s-a manifestat tendința de a face 
aprovizionări numai cu mărfuri 
care aduc beneficii mari, neglijînd 
aprovizionarea cooperativelor cu 
produse de strictă necesitate ca : 
sare, petrol, chibrituri etc. Proce- 
dînd în felul acesta, unele condu
ceri de cooperative, ca acele din 
Benic, Zlatna, Hăpria, Teiuș și al
tele, au pus pe drumuri mulți ță
rani muncitori, cînd ei puteau fo
losi acest timp prețios în îndepli
nirea muncilor agricole.

Lipsuri serioase s-au manifes
tat și în problema repartizării 
mărfurilor de către depozitul cen
tral al U.R.C.A.D. Gestionarii Io- 
naș loan, Balaș Iosif și Anghel 
Gheorghe, nerespectînd coeficientul 

de repartiție, elaborat de serviciul 
de planificare, au favorizat unele 
cooperative, repartizîndu-le mai 
multe mărfuri cu rulaj rapid, de
sigur, în detrimentul altor coopera
tive care, de pe urma acestui fapt, 
au avut greutăți în îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Acest mod gre
șit de a munci s-a răsfrîns pe ur
mă pînă jos în activitatea unor 
cooperative, ca cele din Mihalț, 
Oarda de Jos și Alba-Iulia. Mer
ceologii de aici, Breazu Alexan
dru (Mihalț), Papa Simion (Oar
da de Jos), Rațiu Alexandru (Alba- 
Iulia) spre a nu avea „bătaie de 
cap” au repartizat mărfurile m,ai 
mult la cooperativele de centru, 
neglijînd cooperativele din satele 
aparținătoare.

Lipsurile manifestate în dome
niul aprovizionării și desfacerii 
mărfurilor sînt o consecință a lip
sei de control și îndrumare din 
partea consiliului U.R.C.A.D. (pre
ședinte tov. Cristea loan) și în 
mod special a tovarășului Băescu 
Liviu, vicepreședinte și responsa
bilul acestui resort, pentru că în 
multe cazuri au efectuat un con
trol de suprafață șl n-au tras la 
răspundere cu toată asprimea pe 
cei ce s-au făcut vinovați de. ase

menea lipsuri.
In întărirea continuă a schimbu

lui dintre sat și oraș, un mare rol 
îl au achizițiile. Deși în această di
recție au fost dobîndite o serie de 
rezultate, ele sînt însă .nesatisfă
cătoare. Darea de seamă prezen
tată a scos în evidență o serie de 
lipsuri manifestate în domeniul 
achizițiilor, ceea ce a făcut 
ca planul să nu fie realizat decît 
în proporție de 50%.

La unele cooperative, cum sînt 
cele din Ighiu, Oarda de Jos și al
tele, achizitorii muncesc la voia 
întîmplării, din care cauză nu ob
țin rezultate bune. Nu este mai 
puțin adevărat că ei nu sînt in- 
struiți temeinic și nu sînt îndea
proape controlați de felul cum își 
îndeplinesc sarcinile.

Conducerea agenției de valorifi
cări poartă o mare vină față de 
lipsurile manifestate. Tovarășul 
Capră Hristache, conducătorul a- 
cestui resort, a lăsat de multe ori 
urmărirea realizărilor planului la 
achiziții pe seama șefilor de ser
viciu, care la rândul lor au urmărit 
formal îndeplinirea planului. Așa 
se explică de ce n-a fost tras din 
timp la răspundere șeful contabil 
al agenției, Gîlea Vasile, pentru 

faptul că nu a finanțat la timp 
cooperativele cu fonduri și nu a 
urmărit pe teren folosirea justă a 
fondurilor destinate achizițiilor. A- 
ceasta a dus la situația ca la une
le cooperative, cum este la Vințul 
de Jos, să se facă deconturi fără 
acte justificative, să se întrebuin
țeze fondurile în alte scopuri, sau 
ca .achizitorii să folosească banii în 
interes personal, cum a făcut a- 
chizitorul Jicăreanu, care n-a de
contat suma de peste 4.000 lei. De 
lipsurile manifestate se face vino
vat și tovarășul Farcaș Ludovic, 
șef de serviciu, care prin metodele 
sale administrativ-birocratice și 
prin atitudinea sa de subapreciere 
a muncii colective, nu a urmărit 
și îndrumat concret activitatea a- 
chizitorilor, astfel, că nici avansu
rile date la contractanți .n-au fost 
în întregime recuperate.

Nivelul înalt la care s-a desfă
șurat conferința a dat posibilitatea 
atît .noului consiliu ales, cît și de- 
legaților la conferință, să cunoască 
lipsurile și greșelile ce s-au mani
festat și ținînd cont de acestea, 
să ducă, o luptă hotărâtă pentru 
continua îmbunătățire a muncii în 
cooperative, pentru intensificarea 
permanentă a schimbului dintre 
sat și oraș, contribuind astfel activ 
la lupta pentru traducerea în fapt 
a Hotărârilor plenarei lărgite din « 
august 1953.



VIAȚA DE PARTID

Cînd organizația de bază neglijează problema colectărilor
Datorită sprijinului puternic și 

permanent acordat de clasa mun
citoare, țăranii muncitori cu gos
podării individuale, precum și 
țăranii muncitori întovărășiți din 
comuna Ighiu, își îmbunătățesc 
necontenit nivelul de trai.

Ca toți țăranii muncitori din patria 
noastră, ei au primit din partea sta
tului sămînță selecționată, însem
nate ușurări fiscale, ajutor agro
tehnic, însemnate cantități de măr
furi mdustriale și unelte agricole 
prin cooperativă, credite, precum 
și multe.alte ajutoare.

Rezultatele dobîndite în anii tre- 
■cuți în campania de colectare a 
produselor agricole au dovedit că 
cea mai mare parte a țăranilor 
muncitori din comună au înțeles 
să-și îndeplinească cu cinste obli
gațiile față de stat.

Țăranii muncitori Dumitru Chi
ron, Cricovean Nicolae, Ureche 
Traian, Popa I. Anghel și alții au 
fost printre primii care și-au predat 
cotele față de stat.

Totuși, față de posibilitățile mari 
existente în comună, activitatea 
pentru îndeplinirea în întregime a 
planului de colectare a produselor 
vegetale și animale se desfășoară 
slab, planul fiind îndeplinit numai 
în proporție de 57% la porumb, 
34% la cartofi 83% la floarea-soa- 
relui, etc.

Rămînerea în urmă a colectărilor 
este cauzată în primul rtad de fap
tul că munca în această privință 
n-a fost bine organizată și că orga
nizația de bază din comună nu s-a 
preocupat îndeaproape de îndepli
nirea planului.

Este adevărat că în planul de 
muncă trimestrial al organizației 
de bază figurează ca un obiectiv 
principal lupta pentru îndeplinirea 
planului, de stat în agricultură, în
să se pune întrebarea : a făcut 
oare biroul organizației de bază 
totul pentru a asigura realizarea 
^acestui obiectiv ?

Bănuind că lucrurile vor merge 
.„de la sine" biroul organizației de 
bază în frunte cu secretarul Tallas 
Aladar, n-a repartizat membrilor de 
partid sarcini concrete cu privire 
la planul de colectări, nu i-a mo
bilizat în lupta pentru realizarea 
acestuia în întregime.

Biroul organizației de bază 
.a neglijat organizarea unei te

PREOCUPARE
In inima satului Cricău, într-o 

•clădire mare se găsește sediul sfa
tului popular comunal. Aici . în fie- 
icare ceas din zi se îndreaptă ce
tățenii din comună și satele apar
ținătoare pentru a lămuri fel de 
fel de probleme legate de viața 

..■zilnică. Țăranii muncitori se adre
sează cu încredere organului lo
cal al puterii de stat, deoarece știu 
că aici găsesc rezolvarea proble
melor ce-i frămîntă.

Intr-o zi, țăranul muncitor Din
dea Ionel intră grăbit în clădirea 
sfatului.

— Tovarășe președinte, sînteți 
ocupat ?

— Nu, tovarășe, și președintele 
îl conduse în biroul său, dîndu-i 
un scaun. Ia loc și spune-mi ce-i 

■necazul, tovarășe Dindea ?
— Știți, digul ăla din capul sa

tului, of, tare mi frică să nu se 
surpe cînd or crește apele, grăi 
Dindea.

— Da, la asta m-am gîndit și 
eu, tovarășe, și cu ajutorul dumi- 

itale și a celorlalți țărani munci

meinice munci politice de masă 
care să contribuie la crește
rea activității politice și economice 
a oamenilor muncii de la safe, Ia 
ridicarea conștiinței lor patriotice. 
Deși organizația de bază are un 
larg colectiv de agitatori, acesta 
nu este instruit cu regularitate 
de către secretarul organizației de 
bază, iar cînd totuși se face ins
truirea lui la intervale de timp des
tul de mari, el nu este temeinic pre
gătit din care cauză agitatorii des
fășoară o muncă slabă.

Organizația de bază n-a folosit 
gazeta de stradă și panoul de o- 
noare în vederea intensificării rit
mului colectărilor. Tovarășul Her- 
lea Iulian, responsabil cu munca 
de propagandă și agitație în biroul 
Organizației de bază neglijează în 
mod nepermis sarcina îmbunătăți
rii activității gazetei de stradă și 
se preocupă în mod neîndestulător 
de ridicarea nivelului agitației vi
zuale în comună. In munca poli
tică nu stat antrenați suficient 
U.T.M.-iștii, femeile, deputății, deși 
aceștia pot aduce o contribuție în
semnată în această muncă.

Mai stat unii membri de partid 
care în loc să fie fruntași la pre
darea cotelor, exemple demne de 
urmat, nu și-au achitat obligațiile 
către stat, iar organizația ae bază 
n-a luat atitudine critică față de ei.

Una din principalele lipsuri care 
a contribuit la nerealizarea rit
mică a planului de colectări este și 
faptul că biroul organizației de ba
ză n-a îndrumat cu competență pe 
membrii de partid care muncesc în 
cadrul sfatului popular comunal, 
pentru ca aceștia sa sprijine în 
mod activ comitetul executiv, atît 
în problema colectărilor cît și în 
alte probleme legate de planul de 
stat. Din această cauză ședințele 
comitetului executiv nu se țin cu 
regularitate.

Deși tovarășul Valacic Petru, 
președintele sfatului popular lip
sește adeseori în mod nejustificat 
de la adunările organizației de 
bază, precum și de la ședin
țele comitetului executiv, orga
nizația de bază n-a luat 
pînă în prezent atitudine combati
vă față de această situație.

Cu toate că problema colectări

tori din comună îl vom face, vom 
liniști mînia apelor. Totul este să 
muncim, să punem suflet. Uite, 
mîine voi pune în discuția comite
tului executiv această problemă și 
o vom rezolva, răspunse președin
tele. Nici n-au apucat să se umfle 
apele, că deja pericolul inundației 
er.a înlăturat.

Problema cultural-educativă nu 
este neglijată de tovarășul Bora 
loan, președinte și de Coroiu loan, 
secretar. Din sumete încasate din 
autoimpuneri se construiește un 
mare cămin cultural. Acest lucru 
mult îl frămîntă pe tovarășul Co
roiu care în permanență se intere
sează ba de cărămizi ba de var 
și. celelalte materiale.

— Tovarășe secretar, ai luat mă
suri în problema celor 25.000 de 
cărămizi ? e adresă președintele în 
timp ce plecau spre căminul cul
tural.

— Au și sosit mașinile cu cără
midă s-a adus și varul. Mîine 
vom organiza o muncă voluntară, 
spuse secretarul schițînd un zîmbet. 

lor trebuia să constituie un obiect 
de analiză, ta mai multe ședințe 
ale comitetului executiv și ale se
siunii, aceasta n-a fost analizată 
(lecît ta mod superficial în cadrul 
unei recente ședințe a comitetului 
executiv, fără să se stabilească 
măsuri concrete pentru lichidarea 
lipsurilor existente.

Lipsa de îndrumare permanentă 
de către organizația de bază ta 
munca sfatului popular a dus la 
situația ca în activitatea acestuia 
să dăinuie o serie de alte lipsuri. 
Așa, de pildă, comisiunea perma
nentă agricolă și pentru colectări-a 
funcționat doar pe hîrtie, neavînd 
nici o activitate.

Organizația de bază n-a luat ati
tudine nici față de faptul că mem
brii comitetului executiv s-au 
dovedit îngăduitori față de 
o serie de chiaburi care nu 
și-au achitat în întregime cotele, 
așa cum ește cazul cu chiaburii 
Dumitrean Margareta, Eri Ștefan, 
Szabo Ana și alții.

Este necesar ca organizația de 
bază să analizeze într-o adunare 
generală cauzele rămînerii ta urmă 
a colectărilor, iar pe baza analizei 
să ia hotărîri concrete, repartizînd 
sarcini ta legătură cu colectările 
fiecărui membru de partid și să re
comande totodată comitetului execu
tiv al sfatului popular măsuri con
crete pentru îmbunătățirea situa
ției.

Sarcina principală a organizației 
de bază este de a intensifica mun
ca politică de masă în rîndul țăra
nilor muncitori cu privire la nece
sitatea și rolul colectărilor. Munca 
politică trebuie desfășurată în așa 
fel tacit fiecare producător să în
țeleagă că predarea . cotelor către 
stat este o obligație de la 
care nimeni n-are dreptul să se 
sustragă.

Organizația de bază trebuie să 
lupte pentru întărirea vigilenței 
revoluționare a țăranilor muncitori, 
pentru ca aceștia să demaște și să 
combată la timp și cu tărie mane
vrele acelor chiaburi care nepre- 
dîndu-și cotele încearcă să saboteze 
colectările.

Luptînd cu mai multă hotărîre, 
organizația de bază va contribui 
în mod activ la îndeplinirea grab
nică a planului de colectări.

— Trebuie să luăm legătură cu 
organizația de bază ca să ne spri
jine, iar tu vorbești cu deputății 
să mobilizeze cetățenii spuse pre
ședintele.

— Cu organizația am luat eu le
gătură, de altfel, uite-1 pe tovară
șul Grețu, că ne așteaptă la poarta 
căminului.

Ajunși în fața căminului, se
cretarul organizației de bază îi ta- 
tîmpină călduros ... — am au
zit, tovarășe Bora, agitatorii 
stat bine pregătiți și o să vezi 
mîine cît popor o să vină... A doua 
zi peste 50 de care scîrțîiau sub 
greutatea nisipului pe ca.re-1 trans
portau la cămin.

— O să avem cel mai frumos 
cămin din raion •— se adresă o 
tînără cu obrajii roșii și îmbrobo
dită cu o basma înflorată — ta- 
demnîndu-și boii să tragă povara 
carului.

— Noi muncim pentru el, îi 
munca noastră, fată, a noastră a 
tuturor — răspunse un bătrîn, cu 
părul de culoarea cojii de stejar.

— Da, al nostru, noi muncim

Să fie îmbunătățită participarea 
propagandiștilor la seminariile permanente

Hotărîrea C.C. al P.M.R. cu pri
vire la pregătirea noului an șco
lar (1953—1954) în sistemul în- 
vățămîntului de partid, indică or
ganizațiilor de bază ca o sarcină 
importantă să asigure participarea 
regulată a propagandiștilor la se
minariile permanente unde aceș
tia stat pregătiți asupra temelor 
din programul de învățămînt al 
cercurilor și cursurilor.

Numeroase organizații de bază 
se achită de această sarcină, asîgu- 
rînd participarea regulată a 
propagandiștilor la seminariile 
de pregătire de la cabinetul de 
partid și ca urmare, obțin 
rezultate bune de la zi la 
zi în ce privește calitatea învăță- 
mîntului de partid. Stat însă or
ganizații de bază, ca cele de la 
C.F.R. Teiuș, „Gh. Doja”, Ighiu, 
Cricău, Meteș și altele, care nu 
se preocupă de această sarcină și 
consideră că propagandiștii, pe care 
trebuie să-i sprijine și să-i con
troleze ta munca lor, se vor pu
tea descurca și singuri în condu
cerea activității cercurilor și cursu
rilor. Propagandistul Chicidean Ion 
de la depoul C. F. R. Teiuș 
de pildă, nu a participat la semina-

Adunările generale ale cooperativelor meșteșugărești
Să îmbunătățim

Pe lingă alte probleme, adunarea' 
generală a membrilor cooperativei 
de producție meșteșugărească „Pro
gresul” din orașul nostru, a dez
bătut temeinic și problema îmbun- 
nătățirii continue a calității încăl
țămintei.

In direcția continuei îmbunătă
țiri a produselor, cooperatorii au 
scos cu mult curaj la iveală și o 
serie de lipsuri care au existat ta 
muncă. Aspru a fost criticată sec
ția cooperativei din comuna Teiuș, 
care în cursul anului trecut a con
fecționat un mare număr de încăl
țăminte de calitate proastă, fapt 
pentru care mulți beneficiari au 
refuzat primirea ei. De ,1a aceas
tă secție au fost trimise spre vîn- 
zare la Zlatna sandale fără cătă- 
rămi, lucrate de mîrltuială.

De la bun început trebuie arătat 
că membri cooperatori de aici au 
fost complect neglijați în ce pri
vește îndrumarea și controlul mun
cii. Timp de. luni de zile consiliul 
de conducere al cooperativei, în 
frunte cu președintele Leib Men
del, s-au postat pe o poziție' de 
subapreciere a acestei secții, lu- 

pentru el, noi toți... murmură 
președintele.

Satul Bucerdea Vinoasă se înșiră 
pe ambele maluri ale pîrîului 
care-și mînă apele cristaline venite 
de sus de la poalele munților, a 
căror creste răsar ca niște uriași 
la o mică depărtare. Aici, de mul
te ori președintele vine și discută 
fel de fel de probleme. Nu de mult 
el auzea vorbind că unii cetățeni 
care ascultă îndemnurile veninoase 
ale chiaburilor se sustrag de la 
predarea obligațiilor către stat. 
Așa s-a întîmplat și cu Prescăn 
loan a lui Tudorică, care a decla
rat că are numai 5 oi în loc de 11.

— Cu asemenea oameni nu tre
buie ă fii iertător — îmi spune 
președintele. Și nici nu-mi scapă. 
Oamenii cinstiți din comună de
mască cu toată hotărîrea ori ce în
cercare de sabotaj.

Munca politică desfășurată de 
organizația de bază, de către agi
tatori atît în adunările populare 
care se țin în sat cît și ta orice 
fel de împrejurare au un rol deose
bit în întărirea vigilenței. Cu aju
torul comuniștilor și al țăranilor 

rile de pregătire din ianuarie 1954. 
In aceeași situație se găsesc pro
pagandiștii Mîndruț Benone, Al- 
mășan Nicolae, Stoica Gheorghe, 
Dragostin Anenie și alții. Stat 
și propagandiști care se prezin
tă uneori la pregătire, însă nu 
dau atenția cuvenită ședințelor și 
referatelor ce se țin, nu participă 
activ la discuții pentru a se înar
ma cît mai temeinic cu cunoștințe, 
întîrzie la seminarii, sau participă 
neregulat. Asemenea cazuri stat 
numeroase, ca de exemplu Sim 
Petru, Bălan Ștefan, Capră Hris- 
tache, Sitner Grigore, propagan
diștii de la cursurile serale 
C.F.R. Coșlariu și alții. Urma
rea acestor lipsuri este că tovară
șii țin neregulat ședințele cercuri
lor și cursurilor, stat în urmă cu 
programul de studiu, iar frecven
ța și calitatea la cercurile și cursu
rile pe care le conduc, nu stat la 
nivelul cerut.

Birourile organizațiilor de ba
ză vor trebui să pună capăt cu 
hotărîre acestor lipsuri, să întă
rească simțul de .răspundere al 
propagandiștilor față de sarcinile 
ce le revin, în vederea pregătirii 
încheierii cu succes a anului școlar.

ca li ta tea încălțămintei
cru ce-1 explică faptul că în timp 
de 8 luni de zile tovarășul Mendel 
a vizitat secția din Teiuș abia de 
2—3 ori și atunci fără să ajute 
ta mod concret la lichidarea lipsu
rilor. Tot așa de gravă este și prac
tica dăunătoare folosită de consi
liul cooperativei „Progresul" de a 
proteja unele secții la repartizarea 
comenzilor, de a nu ține cont de 
cererile și propunerile juste ale u- 
nor cooperatori etc. Toate acestea 
au făcut ca în cadrul secției din 
Teiuș să slăbească răspunderea 
față de executarea lucrului, să se 
lucreze la întîmplare, fiecare cum 
și cînd vrea. In nenumărate rîn- 
duri cooperatori ca Farcaș Ștefan, 
Bardi și alții au venit la lucru în 
stare de ebrietate.

Membri cooperatori din secția din 
Teiuș pot și trebuie — așa după 
cum s-au angajat — să facă din 
această secție o unitate fruntașă.

Pentru întreaga masă de coope
ratori de la cooperativa „Progre
sul” adunarea a constituit un bun 
prilej de analizare a activității, 
pentru lichidarea tuturor lipsurilor.

cinstiți sfatul popular l-a desco
perit și pe Șandru Mihăilă, din sa
tul Tibru, care a ascuns peste 900 
kg. porumb sustras de la cote și 
pe Florea Silvestru, care a dosit 
în curtea lui Florea Isidor un ca
mion de cartofi...

Satul Craiva, așezat la poalele 
unei stînci înalte care predomină 
prin măreția ei întreaga întindere 
a raionului, freamătă de viață. Aici, 
în cadrul adunărilor populare, a 
pornit cu ajutorul organizației de 
bază o frumoasă inițiativă de cu
rățire a pășunilor. Numai într-o 
singură zi, la îndemnul comuniști
lor, au fost curățate de spini 15 
hectare de pășune.

Nopțile stat întunecoase prin a- 
ceste locuri și totuși prin perdeaua 
ei poți distinge cu ușurință silue
tele zvelte ale munților și dealu
rilor. Undeva, un crîmpei de lu
mină se juca pe scoarța unui 
trunchi de răchită, dovedind că ce
tățenii casei nu erau încă culcați. 
Și într-adevăr așa era. Aplecați 
asupra c.ărților, doi oameni citeau. 
Era președintele și' secretarul.

L. DUMBRAVA



Din țările de democrație populară
Dezvoltarea mișcării cooperatiste în R. P. Ungară

Noua reducere de preturi în U. R. S. S.

Mișcarea cooperatistă a luat un 
mare avînt în R.P. Ungară. Uni
unea națională a cooperativelor 
„Szovosz" numără în prezent peste 
1.500.000 de membri.

Rețeaua de cooperative de .apro
vizionare și consum este în con
tinuă dezvoltare. împreună cu co
merțul de stat, cooperativele apro
vizionează populația de la sate cu 
mărfurile necesare. Pe lîngă cele 
280 de magazine cooperatiste noi 
înființate în cea de a doua jumă
tate a anului 1953, în cursul anu
lui curent au fost date în folosință 
încă 150 magazine de specialitate 
și ateliere meșteșugărești de mate
riale de construcții.

Volumul comerțului cu amănun
tul în magazinele cooperatiste a 
crescut considerabil în cursul anu-

Din R. P. D
Anul acesta în R.P.D. Coreeană 

se vor fabrica de nouă ori mai 
multe unelte agricole de tip nou 
decît în anul precedent, în vede
rea satisfacerii nevoilor țării. încă 
din anul trecut, fabricile și uzinele 
coreene, parțial reconstruite, au 
realizat o producție importantă de 
unelte agricole moderne.

In vederea accelerării ritmului de 
refacere a industriei peștelui, șan
tierele navale din Namphe și Cion-

Pregătirea de mecanizatori ai
In ultimii ani, în R.P. Bulgaria 

s-a desfășurat pe scară largă pre
gătirea cadrelor de mecanizatori 
ai agriculturii. In acest scop, gu
vernul popular a creat o rețea de 
școli și cursuri de mecanizatori. 
Mecanicii și electrotehnicienii sînt 
pregătiți într-o școală cu durată 
de studii de doi ani. Cursurile cu 
durata de un an pregătesc anual 
cîte 240 brigadieri, pentru brigăzi
le de tractoare. In cele 11 școli de 
pregătire a conducătorilor de ma
șini și tractoare cu durata cursuri
lor de șase luni învață 1.600 trac
toriști și combineri. Două școli de 
mecanizatori pregătesc montori, 
strungari și sudori pentru S.M.T.

La sfîrșitul primului ■ cincinal,

lui trecut. Astfel, în cea de a doua 
jumătate a anului 1953 acesta a 
fost cu 30,2% mai maire decît în 
anul precedent, iar în primele trei 
luni ale anului curent a depășit cu 
23,3% nivelul anului 1953.

Țăranii muncitori acordă un 
mare interes .cooperativelor de des
facere și aprovizionare. In a doua 
jumătate a anului 1953, circa 
150.000 țărani muncitori s-au în
scris în cooperativele sătești, iar 
în lunile ianuarie și februarie ale 
anului curent numărul membrilor 
cooperativelor a sporit cu încă 
15.000. *

Uniunea națională a cooperati
velor este în prezent una dintre 
cele mai mari și mai importante 
organizații de mase din R.P. Un
gară. (Agerpres).

. Coreeană
jin vor construi în cursul acestui 
an 70 vase de pescuit cu un tonaj 
de cîte ă0 tone fiecare. Pînă la 
sfîrșitul lunii februarie, șantierele 
navale din aceste orașe au și cons
truit 13 vase de pescuit.

Șantierul naval din Vonsan și 
alte șantiere grav avariate în tim
pul războiului, sînt .reconstruite cu 
rapiditate și vor începe în curînd 
să producă. (Agerpres)

agriculturii în R. P. Bulgaria 
școlile de mecanizatori ai agricul
turii au fost -absolvite de aproxi
mativ 18.000 de persoane.

Pentru cel de al doilea plan cin
cinal se prevede dublarea parcu
lui de tractoare al S.M.T.-urilor și' 
mărirea numărului de mecaniza
tori. In prezent pe lîngă fiecare 
S.M.T. au fost deschise cursuri de 
două luni, în cadrul cărora își ri
dică calificarea .peste 10.000 de 
mecanizatori. Anul acesta vor fi 
deschise alte trei școli pentru 
tractoriști.

Recent și-au încheiat anul șco
lar 8 școli de conducători de ma
șini și tractoare, care au fost ab
solvite de peste 1.000 de tractoriști.

(Agerpres)

In Uniunea Sovietică a fost în
făptuită pentru a șaptea oară după 
război o nouă reducere a prețuri
lor de stat cu amănuntul- la măr
furile industriale și alimentare.

Reducerea sistematică a prețu
rilor dovedește că principala sar
cină a Statului Sovietic este ridi
carea continuă a nivelului material 
de trai al poporului. După cum 
se știe, de pe urma celor șase re
duceri .precedente populația Țării 
Sovietice a realizat o economie ne
tă de peste 380 miliarde de ruble.

Trebuie relevat că veniturile oa
menilor muncii din U.R.S.S. cresc 
nu numai ca urmare a reducerii 
prețurilor și creșterii salariului 
nominal. In fiecare an, muncitorii 
și funcționarii din Uniunea Sovie
tică primesc din bugetul de stat și 
din fondurile întreprinderilor plăți 
și înlesniri importante, sub formă 
de ajutoare și pensii în cadrul asi
gurărilor sociale, .asistență medi

La
o Expoziție agricolă

MOSCOVA (Agerpres). — 
TASS :

Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
și Comitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice au 
adoptat o hotărîre cu privire la 
deschiderea la 1 august 1954 la 
Moscova a unei Expoziții agricole 
unionale permanente. Această ex
poziție are drept scop populariza
rea pe scară largă a realizărilor 
agriculturii socialiste, introducerea 
cît mai rapidă în practică a expe
rienței înaintate a colhozurilor, 
sovhozurilor și a stațiunilor de 
mașini și tractoare, .a fruntașilor 
și a organizatorilor din agricultură, 
precum și a realizărilor obținute 
de instituțiile de cercetări științi
fice și de experimentări.

In scopul încurajării participan- 
ților la expoziție se instituie o se
rie de decorații și premii, care se 
vor decerna anual de către Comi
tetul de conducere al expoziției. 
Printre decorațiile' destinate colec
tivelor colhozurilor, sovhozurilor, 
S.M.T.-urilor și altora, .sînt 1.000

cală gratuită, bilete gratuite sau 
cu preț redus la sanatorii și case 
de odihnă etc. S-a calculat că în 
1953 Statul Sovietic a cheltuit 
pentru diferite acțiuni menite să a- 
sigure ridicarea bunăstării ma
teriale a oamenilor muncii su
ma de 195 miliarde de ruble — cu 
48 miliarde de ruble mai mult de
cît în 1952.

Creșterea salariului real deter
mină creșterea puterii de cumpă
rare a populației. Este suficient să 
arătăm că anul trecut s-au vîndut 
cu 21% mai multe mărfuri indus
triale și alimentare decît în 1952.

După cum a declarat G.M. Ma
lenkov în cuvîntarea sa rostită la 
12 martje în fața alegătorilor, sar
cinile celui de al 5-lea cincinal în 
ce privește circulația mărfurilor 
și producția de mărfuri de larg 
consum vor fi îndeplinite în 
U.R.S.S. în patru ani, adică anul 
acesta. (Agerpres)

Moscova se va deschide 
unională permanentă

diplome clasa I-a și 3.000 diplome 
clasa a Il-a. Cei distinși cu diplo
ma clasa I-a vor primi ca premiu 
un autocamion și un autoturism, 
cei distinși cu • diplome clasa II, 
vor primi un autocamion. In afară 
de .aceasta, gospodăriile care s-au 
remarcat în mod deosebit vor fi 
premiate cu instalații de forță eo
liană, garnituri de utilaj automat 
pentru ferme de vite, aparate de 
proecție, biblioteci.

Pentru oamenii muncii din agri
cultură și industrie care participă 
la expoziție se instituie 1.500 de 
medalii de aur mari și 3.500 de 
medalii de aur mici, 10.000 de me
dalii de argint mari și 25.000 de 
medalii de argint mici. Fruntașii 
care se vor evidenția în mod deo
sebit vor primi ca premiu autotu
risme, motociclete, biciclete, cea
sornice, aparate de radio.

Toate lucrările pentru alegerea 
și desemnarea candidaților la expo
ziție trebuie să fie încheiate pînă 
la 15 mai 1954.

„Săptămîna cărții 
agrotehnice"

8—15 aprilie 1954
In vederea extinderii metodelor 

înaintate agrotehnice în sînul ță- ■ 
rănimii muncitoare de la sate, în 
scopul ridicării nivelului profesio
nal al cadrelor din sectorul socia
list din agricultură și cel individu
al, Centrul regional de librării și 
difuzarea cărții, prin unitățile sale 
raionale (Librăria Noastră) și U- 
niunea regională a cooperativelor 
de aprovizionare și desfacere, prin 
unitățile cooperatiste de ,1a sate, or
ganizează Săptămîna „Cărții Agro
tehnice" în raionul Alba între. 
8—15 aprilie 1954, sub lozinca :

NICI UN TEHNICIAN SAU ȚĂ
RAN MUNCITOR FARA O CAR
TE AGROTEHNICA NOUA!

Citiți ultimele cărți și 
broșuri în domeniul 

agricol
** - H.C.M. al R.P.R. și al C.C. 

al P.M.R. cu privire la pregătirea 
și executarea la timp și în bune 
condițiuni a lucrărilor agricole din 
primăvara anului 1954... lei 0,25.

** — Congresul fruntașilor din 
gospodăriile agricole colective... 
lei 3,50.

A. Cristea — Pentru recolte tot 
mai bogate... lei 0,50.

Ladîghin — Ingrășarea culturi
lor agricole... lei 3,93.

A. Tudor — învățăminte din ac
tivitatea a două gospodării colec
tive... lei 0,25.

V. Ștefan — Cum am obținut 
20.000 kg. cartofi la ha. prin plan
tări de vară... lei 0,50

** — Ce foloase au țăranii mun
citori întovărășiți... lei 0,20.

A. Nagy — Semănatul în pătrat 
sporește recolta de porumb... lei 0,15..

** — Să folosim metode înain
tate în cultivarea porumbului..- 
lei 0,15.

MOSCOVA (Agerpres). — Zia
rul „Pravda" publică articolul 
semnat „Observator” și intitulat 
„Securitatea Europei și pactul A- 
tlanticului de nord. Cu prilejul u- 
nei aniversări”. In articol se spune:

Uniunea nord-atlantică a fost 
creată ca o grupare de state în
chisă. Organizatorii ei afirmau că 
ea ar fi fost creată pe baza unor 
oarecare principii noi.

Guvernele țărilor-părți în acest 
tratat încercau să convingă popoa
rele respective că crearea unei 
grupări închise de state va întări 
încrederea în pace și securitate.

Viața însăși a dovedit că aceste 
afirmații nu erau decît înșelătorie 
pură : niciodată încă în istoria 
S.U.A., a Canadei și a țărilor 
vest-europene, care au încheiat 
tratatul nord-atlantic, isteria răz
boinică, neîncrederea și frica n-au 
otrăvit în așa măsură conștiința 
populației acestor țări ca în pe
rioada ultimilor cinci ani.

Era evident din capul locului, 
subliniază articolul, că caracterul 
pe care organizatorii Uniunii nord- 
atlantice încercau să-l imprime a- 
cestei uniuni nu este compatibil cu 
scopuri defensive. S-a arătat în 
repetate rînduri că simplul fapt că 
dintre marile puteri care au făcut 
aarte din coaliția antihitleristă nu- 
nai U.R.S.S. nu participă la Uni- 
mea nord-atlantic^ face cu nepu- 
ință ca această uniune — în for

Securitatea Europei și pactul Atlanticului de nord
ma în care ea exista pînă în pre
zent — să nu fie considerată ca 
un bloc agresiv îndreptat împo
triva Uniunii Sovietice.

Trebuie observat în treacăt că 
caracterul închis al acestei grupări 
militare a ușurat celui mai puter
nic membru al ei — Statelor Unite 
— promovarea înlăuntrul Uniunii 
atlantice a unei politici de dictat care 
implica o totală desconsiderare a 
intereselor celorlalți membri ai a- 
cestei uniuni. De aci — contradic
ții din ce în ce mai puternice în
tre țările-membre ale blocului.

Este caracteristic, menționează 
„Observator", că pî-nă și în ziua 
„jubiliară" a celei de a 5-a aniver
sări a creării „Organizației nord- 
atlantice" presa din țările vest- 
europene scrie deschis despre a- 
ceastă accentuare a contradicțiilor. 
Astfel, ziarul englez „Observer" 
scrie că această grupare închisă 
este în așa măsură sfîșiată de di
vergențe interne încît în prezent ea 
se află în fața primejdiei destră
mării.

Ocupîndu-se de perspectivele U- 
niunii Atlanticului de nord artico
lul arată : Este absolut evident că 
în fața acestei organizații se des
chid astăzi două căi : ori ea va 
rămîne o grupare militară închisă, 
cu tăișul îndreptat împotriva altor 
țări, și atunci activitatea acestei 
uniuni va contribui la o agravare 
continuă a încordării internațio

nale ; ori ea va înceta de a fi o 
grupare militară închisă și va fi 
deschisă aderării altor state eu
ropene, ceea ce, paralel cu crearea 
unui sistem eficace de securitate 
colectivă în Europa, ar avea cea 
mai mare însemnătate pentru în
tărirea păcii generale.

Articolul amintește de nota gu
vernului sovietic adresată la 31 
martie guvernelor Angliei, Fran
ței și S.U.A. în care guvernul 
U.R.S.S. a declarat că este gata să 
examineze împreună cu guvernele 
interesate problema participării 
U.R.S.S. la tratatul nord-atlantic.

Trebuie subliniat, se spune în 
articol, că este vorba de examina
rea acestei probleme • împreună cu 
guvernele interesate. De aceea, 
provoacă mirare declarațiile deșăn
țate ale unor organe de presă din 
occident care de pe acum se apucă 
să se lanseze în afirmații cum că 
pentru Uniunea Sovietică cutare 
sau cutare condiții vor fi inaccep
tabile și că din acest motiv pro
blema participării. ei la Uniunea 
nord-atlantică nu s-ar pune. Este 
de la sine înțeles că nu este trea
ba acestor organe de presă să ju
dece ce anume este sau nu este 
acceptabil pentru Uniunea Sovietică.

Ele ar face o treabă mai bună 
dacă s-ar gîndi ce este .acceptabil 
și ce nu este acceptabil pentru in
teresele naționale ale propriilor lor 
țări.

Noile demersuri ale Uniunii So
vietice întreprinse în interesul pă
cii și securității popoarelor au a- 
tras atenția cercurilor politice din 
țările Uniunii nord-atlantice.

In ce privește presa americană, 
comentariile ei pe marginea no
tei guvernului sovietic din 31 mar
tie confirmă odată mai mult, în 
mod fățiș, că cercurile guvernante 
ale S.U.A. se tem mai mult decît 
de orice de posibilitatea unei 
schimbări a caracterului „Organi
zației tratatului nord-atlantic". In 
acest sens scrie de exemplu ziarul 
„Christian Science Monitor": „U- 
niunea atlantică și-ar pierde ca
racterul, funcțiunile și atribuțiile 
dacă Uniunea Sovietică .ar fi pri
mită printre membrii ei ”. Care 
sînt „funcțiunile și atribuțiile" de 
care sînt preocupate cercurile gu
vernante ale S.U.A. — acest lucru 
ni-1 dovedește bilanțul activității 
de cinci ani a „Organizației trata
tului nord-atlantic".

Noile propuneri ale Uniunii So
vietice provoacă derută și confuzie 
în aceste cercuri. Cauzele sînt cu 
desăvîrșire limpezi: aceste cercuri 
sînt speriate de faptul că opinia 
publică internațională salută iniția
tiva U.R.S.S. care permite să se 
înlăture piedicile din calea reali
zării unei înțelegeri menite să asi
gure securitatea colectivă în Europa.

** — Pentru continua' dezvol
tare a creșterii animalelor... lei 0,25.

Arecichin — Agrotehnicianul col
hozului „Poruncile lui Lenin" ... 
lei 0,84.

Aceste cărți se găsesc la „Li
brăria Noastră" și la cooperativele- 
sătești.

INFORMAȚIE
Conform dispozițiunilor Minis

terului Finanțelor în perioada de 
la 1—44 aprilie a.c. se face în
scrierea animalelor la pășunat la 
toate sfaturile populare din raionul 
Alba, iar în perioada dintre 
25 — 30 aprilie a. c. se va face 
încheierea și semnarea contracte
lor de pășunat, cu care ocazie se 
va face și plata integrală a taxei 
datorată pe acest an.

In acest scop toți proprietarii 
care au animale de învoit la pă
șuna! au obligația să declare 
la sfatul popular al comunei, în 
prima perioadă animalele ce le va 
scoate la pășunat. In cea de a doua 
perioadă să se prezinte pen
tru semnarea contractului de 
învoire la pășunat, precum 
și pentru achitarea taxei cuvenite.

Animalele neavizate și pentru 
care nu s-au achitat taxa de pășu
ne, nu vor fi admise lâ pășunat.
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