
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

Trăiască 1 Mai, 
ziua solidarității internaționale 
a oamenilor muncii, ziua frăției mun

citorilor din toate țările!

IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI
Muncă plină de entuziasm pentru patrie

In zilele de 20, 21 și 22 aprilie,
muncitorii stației C.F.R. Teiuș, lu- 
crînd în schimb de onoare în cin
stea zilei de 1 Mai, au obținut fru
moase. succese. In zilele schimbului 
ei au reușit să reducă cu 29% me
dia de staționare a vagoanelor, au 
realizat tranzitul la osii în procen
taj de 143%; au expediat mărfuri 
în vagoane' complete în procentaj 
de 146°/», au micșorat media 
de staționare cu 62 ore la 2 con
voaie suplimentare, î.ncărcînd în 
cele 3 ture de serviciu mărfuri în 
cofetărie în proporție de 257%, a- 
dică 8 norme în loc de 3 cîte erau 
planificate.

in ziua schimbului de onoare,

cele mai bune rezultate au fost ob
ținute de muncitorii din tura 3-a, 
care au realizat indicii de plan în 
procentaj de 161%; în fruntea în
trecerii situîndu-se comuniștii Săl- 
cudean Vasile, Pădureanu Iacob și- 
Medrea Simion.

Frumoase rezultate au obținut și 
muncitorii din tura l-a și a 2-a, ca
re în ziua schimbului de onoare au 
realizat indicii de plan în procen
taj de 157% și respectiv 121%.

Cele mai bune rezultate le-au 
dobîndit tovarășii Rusu Gheorghe, 
Gecan loan, Bedeleanu Pamfii, 
Mădăraș loan și alții.

D. CARAMAN 
coresp. voluntar

Mai multă încălțăminte oamenilor muncii

Salut frățesc tuturor popoarelor care luptă pentru pace, pentru democrație, 
pentru socialism.

De curînd a avut loc la fabrica 
de încălțăminte „Simion Bărnuțiu" 
din Alba-Iulia un schimb de onoa
re în cinstea zilei de 1 Mai.

In cadrul schimbului, muncitorii 
și tehnicienii din această fabrică, 
printr-o bună organizare a muncii 
și prin folosirea din plin a celor 8 
ore de muncă, au realizat impor
tante succese în depășirea planu
lui de. producție și îmbunătățirea 
calității produselor.

In .această zi, în toate secțiile a 
domnit o atmosferă sărbătorească. 
Munca s-a desfășurat cu un .puter

nic avînt patriotic, ceea ce a făcut 
ca planul de producție pe fabrică 
să fie realizat în proporție de 133%.

Rezultate frumoase au obținut în 
cadrul schimbului de onoare mun
citorii Moldovan Ana de la secția 
de croi depășind norma cu 20%, 
Tudor Florica de la secția finiș, 
care a depășit norma cu 32%, și 
Dan Ștefan care a obținut o depă
șire de normă de 27%.

Succese deosebite a mai obținut 
și muncitorii de la secția ștanță, 
unde planul pe secție a fost reali
zat în proporție de 205%.

Milioane de oameni ai muncii din 
întreaga lume.sărbătoresc astăzi ziua 
solidarității internaționale a celor 
ce muncesc, ziua frăției muncitori
lor din toate țările în lupta pen
tru pace, pentru apărarea indepen
denței naționale, pentru socialism.

Cu prilejul măreței sărbători de 
1 Mai oamenii muncii, în frunte cu 
clasa muncitoare, își trec în re
vistă forțele și strîng și mai mult 
rîndurile în jurul partidelor comu
niste și muncitorești pentru făuri
rea unei vieți fericite.

Anul acesta, tradiționala zi a 
solidarității internaționale a oame
nilor muncii este sărbătorită în 
condițiile creșterii neîncetate a for
țelor păcii, democrației și socialis
mului și ale slăbirii și dezbinării 
tot mai accentuate a forțelor im
perialismului și războiului.

In această zi gîndul oamenilor 
muncii din patria noastră se în
dreaptă cu recunoștință și cu fier
binte dragoste spre marea Uniu
ne Sovietică, care stă de strajă 
păcii, libertății și independenței po
poarelor.

Uniunea Sovietică întîm.pină ziua 
de 1 Mai 1954 cu remarcabile suc
cese în construirea comunismului. 
Numai în perioada 1949—1953 s-au 
construit 2.500 de noi întreprinderi in
dustriale, iar sporul producției in
dustriale din acești ani depășește 
considerabil, ca volum, întreaga 
producție industrială din 1940. Gi
ganticele construcții aile comunis
mului, fără pereche în lume, oglin
desc forța științei și tehnicii sovie
tice, nemărginita forță creatoare a 
omului sovietice, ele sînt expresia po
liticii de pace a guvernului sovietic.

Astăzi, apare mai limpede ca ori- 
cînd contrastul între țările din la

gărul democrației și socialismului, 
a căror economie se dezvoltă în 
interesul satisfacerii continue a ne
voilor materiale și culturale mereu 
crescînde ale oamenilor muncii și 
între țările din lagărul imperialist, 
unde producția este subordonată 
profitului maxim ai marilor mi
liardari, urzitorii unui nou război.

In țările capitaliste, și îndeosebi 
în Statele Unite, militarizarea eco
nomiei și cursa înarmărilor au dus 
la o nouă agravare a dificultăților 
economice. După cum a recunos
cut de curînd însuși președintele 
Eisenhower, în S.U.A. șomajul to
tal a cuprins peste 3.700.000 de oa
meni, fără a mai vorbi de cei peste 
10 milioane de șomeri parțiali.

In Franța, Italia, Anglia și 
chiar în S.U.A. mișcarea grevistă 
a înregistrat în ultima vreme im
portante succese, caracterizîndu-se 
prin Creșterea unității de acțiune a 
clasei muncitoare. In același timp 
crește mișcarea de eliberare națio
nală din colonii. Infruntînd măsu
rile represive ale reacțiunii, oame
nii muncii din țările capitaliste se 
unesc tot mai strîns în lupta pen
tru interesele lor vitale. Ei sărbă
toresc măreața zi de 1 Mai, orga
nized mitinguri, demonstrații și 
greve de masă, strîngînd tot mai 
mult rîndurile în juru.l partidelor 
comuniste și muncitorești în lupta 
împotriva exploatării capitaliste, 
pentru independență națională și 
pentru pace.

La 1 Mai, milioanele de oameni 
ai muncii din întreaga lume, sutele 
de milioane de partizani ai păcii 
de pe întregul glob pămîntesc își 
vor manifesta cu putere voința lor
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primsecretar al Comitetului raional 
de partid Alba

unită și neclintită de a apăra 
pacea.

In anul acesta, poporul nostru 
muncitor sărbătorește ziua de 1 
Mai în plin avînt al luptei pentru 
pace și socialism.

Bucurîndu-se de ajutorul frățesc 
acordat de marea noastră elibera
toare, prietenă și aliată, Uniunea 
Sovietică, poporul nostru munci
tor a putut obține asemenea suc
cese în dezvoltarea economiei na
ționale, pe care multe țări capita
liste nu le-au obținut în zeci de 
ani. In țara noastră volumul pro
ducției industriale a crescut în 
1953 de cca. 3,5 ori față de 1948. 
Industria noastră grea și îndeo
sebi industria construcției de ma
șini a ajuns la o asemenea dezvol
tare, îneît este în măsură să în
zestreze ramuri întregi ale indus
triei metalurgice, de utilaj petroli
fer și minier, ale industriei ușoare 
și alimentare, precum și agricultu
ra cu numeroase mașini și utilaje 
produse în R.P.R.

însuflețiți de chemarea partidu
lui de a-și încorda toate forțele 
pentru înfăptuirea deplină a pre
vederilor plenarei lărgite a C.C. 
al P. M. R. din 19 — 20 au
gust 1953, oamenii muncii din 
patria noastră desfășoară cu avînt 
întrecerea socialistă în întreprin
deri, uzine și mine, în gospodării 
agricole de stat, S.M.T., gospodării 
agricole colective și întovărășiri 
agricole.

Dovedindu-și atașamentul față 
de partid și guvern, precum și ho- 
tărîrea de a lupta pentru îndepli
nirea și depășirea planului pe 1954, 
oamenii muncii din raionul nostru 
și-au luat în cinstea zilei de 1 
Mai noi angajamente în muncă, pe 
care le-au înfăptuit și cbiar depășit.

La uzinele Zlatna peste 30% din 
totalul muncitorilor sînt astăzi 
fruntași în producție, iar majorita
tea muncitorilor din întreprindere 
folosesc metode sovietice, dobîn- 
dind succese deosebite. însem
nate sînt și realizările muncitorilor 
de la depoul C.P.R. Teiuș care în 
cinstea zilei de 1 Mai au do
bîndit economii de combustibil 
convențional în valoare de peste 
180.000 lei.

Răspunzînd chemării partidului 
și guvernului de a depune toate 
eforturile pentru sporirea produc
ției agricole la hectar, colec
tiviștii din Cistei, Obreja și 
Benic, precum și întovărășiții din 
Vințul de Jos, Cricău și Galtiu, 
folosind din plin metodele agroteh
nice avansate, au terminat în bune 
condițiuni însămînțările din epoca 
I-a și în prezent desfășoară intens 
munca pentru terminarea însămîn- 
țărilor din epoca Il-a. De asemeni, 
întovărășiții din Mihalț întîmpină 
1 Mai cu însămînțările terminate.

Urmînd exemplul țăranilor munci
tori din sectorul socialist din a- 
gricultură, țăranii muncitori cu 
gospodărie individuală din raion, 
antrenați în întrecerea patriotică, 
în anul acesta, spre deosebire de 
anul trecut, aplică pe scară tot 
mai largă regulile agrotehnice, ob- 

ținînd rezultate din cele mai fru
moase.

Lupta pentru oreșterea produc
ției și productivității muncii, a îm
bunătățirii calității produselor, des
coperirea și folosirea rezervelor in
terne, reducerea prețului de cost, 
extinderea pe scară largă a meto
delor înaintate de muncă, ca și jus
ta gospodărire a întreprinderilor și 
celorlalte unități economice sînt 
sarcini importante aflate la ordinea 
zilei. Oamenii muncii din sectorul 
socialist al agriculturii ca și țăra
nii muncitori cu gospodărie indi
viduală sînt chemați să participe 
cu tot elanul la cîștigarea bătăliei 
însămînțărilor de primăvară, la 
sporirea producției agricole.

Oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă sînt convinși că 
făurirea unei vieți noi, luminoase 
și îmbelșugate, este indisolubil le
gată de cauza apărării păcii. Cu 
prilejul zilei de 1 Mai ei își vor 
manifesta din nou hotărîrea lor 
fermă de a contribui la consolida
rea păcii și prieteniei între toate 
popoarele, la zădărnicirea planuri
lor și coalițiilor războinice puse la 
cale de cercurile agresive. Poporul 
nostru salută cu dragoste și căl
dură propunerile Uniunii Sovietice 
în problemele păcii și securității 
popoarelor și este convins că ac
tualele lucrări ale conferinței de la 
Geneva vor constitui un pas îna
inte pe calea luptei pentru reali
zarea unei păci durabile îri întrea
ga lume.

Strîns uniți în jurul partidului 
și guvernului, sub steagul inter
naționalismului proletar, să ne în
zecim forțele pentru a dobîndi noi 
succese în lupta pentru pace și so
cialism, pentru triumful cauzei lui 
Marx-Engels-Lenin-Stalin!



TRĂIASCĂ 1 MAI ZLUA SOLIDARIJÂȚIHNTERNAȚIONALE A CELOR CE MUNCESC

Din viața nouă a raionului Crește numărul echipelor care lucrează 
în contul anului 1955

Teiuș. Una din miile de comune 
ale patriei dragi, care, spre deose
bire de trecut, cunoaște azi avîn- 
tul continuei înfloriri. S-au înfăp
tuit aici, în anii puterii populare, 
multe lucruri în folosul omului 
muncitor: căminul cultural, ma
gazine de stat și cooperatiste, cine
matograful amenajat de curînd, 
parcurile ce au luat locul băltoace
lor, noile condiții de muncă create 
bravilor ceferiști și alte multe 
realizări, fac viața oamenilor mun
cii din comună tot piai frumoasă, 
mai plăcută. Mult s-a schimbat 
înfățișarea comunei Teiuș și nu e 
mai puțin adevărat că au crescut 
aci și oameni noi a căror fapte 
sînt cunoscute azi în întregul ra
ion.

O realizare importantă
Călătorul, în tovărășia căruia mă 

aflam, îmi povestea cu multă sin
ceritate despre realizările din co
mună. Accentua în mod deosebit 
despre una pe care, pe bună drep
tate, o socotea foarte importantă: 
despre faptul că în anul trecut co
muna a fost radioficată. II ascul
tam cu multă atenție și vedeam în 
fiecare vorbă expresia unei mulțu
miri nestăvilite. Pe bună dreptate. 
Azi peste 900 de familii de oameni ai 
muncii au in casele lor difuzoare. 
Firele lungi ce pornesc de la cen
trul de radioficare duc azi în case
le lor vești de pe întinsul patriei, 
cîntece; pătrunde lumina culturii 
noi, ce se dezvoltă.

A trecut aproape un an de cînd 
comuna Teiuș a fost radioficată. 
Deși puțin, acest timp este bogat

Copiii — primăvara patriei noas
tre — se bucură de o grijă per
manentă din partea statului 
nostru democrat-popular
In clișeu: La Casa copilului din 
Alba-Iulia, se acordă o atenție 
deosebită îngrijirii sănătății co
piilor, creșterii și educării lor.

Țărănimea noastră muncitoare primește pe 
zi ce trece tot mai multe mărfuri din partea clasei 
muncitoare.

In clișeu: Magazinul universal din comuna 
Vințul de Jos, amenajat de curînd, de unde țăranii 
muncitori se aprovizionează cu mărfurile necesare.

Din ce în ce mai frumoasă
în evenimente. In locul camerei 
simple a fost amenajat un studio 
modern prevăzut cu cele necesare 
unei bune funcționări a emisiunilor 
locale. Din resurse locale și cu 
sprijinul prețios al cooperativei 
„9 Mai" din comună, studioul a 
fost capitonat în pînză roșie, iar 
pentru a putea fi redată o audiție 
clară, întreaga cameră a fost pri
ma dată îmbrăcată cu un strat 
gros de talaj. De asemenea, prin 
munca neobosită a colectivului 
centrului și în mod special a res
ponsabilului, tov. Mileș Anton, în 
noul studio au fost instalate 3 mi
crofoane, din care unul în tavan 
pentru recepționarea clară a pro
gramelor corale, s-a făcut semnali
zarea optică, etc. Prin muncă vo
luntară la care au participat nu
meroase femei din comună, s-au 
confecționat 20 perechi papuci de 
casă necesari la intrarea în studio. 
Acum, în pragul sărbătoriri zilei de 
1 Mal, odată cu montarea celei de 
a doua stații, va fi dat în folosință 
și noul studio, care constitue o 
mîndrie pentru întreaga comună.

>
In fața microfonului

Se înserase. Liniștea cuprinse 
rînd pe rînd întreaga comună. Pe 
străzi și în case s-au aprins becu
rile electrice. Era o seară obișnuită, 
ca multe altele. De undeva dintr-o 
casă din cartierul „Țărmure" cu- 
vîntul răzbatea pînă în stradă. „Aici 
centrul de radioficare Teiuș. Trans
mitem emisiunea locală..." Și vo
cea sonoră a crainicului anunța 
programul emisiunii. La capătul 

firului, acolo unde cuvîntul este dat 
în vileag, se strîng toți ai casei.

„Ne va vorbi mecanicul de loco
motivă Tușineanu Flavius, despre 
felul cum a reușit să dobîndească 
succese deosebite în muncă”.

In fața microfonului, harnicul 
ceferist vorbi în cuvinte simple as
cultătorilor: cum muncește el, ce 
fel de metode aplică și despre re
zultatele ce le obține. O seară mai 
tîrziu, tehnicianul Nicoară loan 
vorbi despre metoda însămînțatului 
în cuiburi așezate în pătrat, iar 
tovarășul Lazăr Iacob, șeful revi
ziei de vagoane din Coșlariu, des
pre succesele dobîndite de ceferiștii 
complexului Coșlariu în cinstea zi
lei de 1 Mai.

Atît muncitorilor, țăranilor mun
citori, colectiviștilor, cît și micuților 
copii, programele emisiunilor locale 
le plac foarte mult. La buna 
lor reușită participă cu drag cu to
ții. In fața microfonului se prezintă 
cu multă bucurie soliști, ca ceferis
tul Marian Gheorghe, Sighișan 
Marieta, echipa artistică a cămi
nului cultural, copii de la școala e- 
lementară și alții. De o mare popu
laritate se bucură orchestra sin
dicatului C. F. R. din comună,

Despre acest singur lucru s-ar 
putea vorbi multe, cum de altfel 
s-ar putea vorbi multe și despre 
viața nouă pe care, alături de toți 
oamenii muncii din patria noastră, 
o trăiesc și teiușenii. Acesta este 
doar un mic aspect din tabloul mă
rețelor realizări făcute în folosul o- 
mului muncitor, de partid și guvern.

In anii puterii populare între
prinderea „Gh. Doja“ s-a dezvoltat 
mult. Noi sectoare și-au început 
activitatea, iar condițiile de muncă 
— ca urmare a perfecționării utila
jului, a înzestrării întreprinderii cu 
utilaj modern — s-au îmbunătățit 
în mod serios. Acest lucru a dat 
posibilitatea colectivului de muncă 
de aici să desfășoare cu avînt lup
ta pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid și guvern.

In zilele premergătoare marii 
sărbători a oamenilor muncii din 
întreaga lume — 1 Mai — colecti
vul de muncitori, tehnicieni, ingi
neri și funcționari de la întreprin
derea „Gh. DojaJ" a dat un nou a- 
vînt întrecerii socialiste, reușind să 
dobîndească noi victorii în îndepli
nirea angajamentelor luate. Ei și-a 
îndeplinit cu 3 zile înainte de ter
men sarcinile de plan pe luna a- 
prilie, și a realizat în același timp 
importante economii de materiale.

Angajamentele devin fapte
Desfășurînd larg întrecerea so

cialistă în cinstea zilei de 1 Mai, 
muncitorii, tehnicienii și funcțio
narii de la întreprinderea de indus
trie locală „Floria" din Alba-Iulia, 
au reușit ca pînă la data de 25 a- 
prilie să realizeze planul pe luna 
respectivă, în procentaj de 105°/o.

Cele mai frumoase rezultate au 
fost obținute de colectivul de mun
că de la secția metalurgică, unde 
se confecționează sobe de încălzit 
și de gătit, care a realizat 
planul pînă la 25 aprilie în

Construcții prin autoimpunere
încă de anul trecut, țăranii' mun

citori din satul Pătrînjeni comuna 
Zlatna, au hotărît în cadrul adu
nării populare, ca din sumele ce 
se încasează prin autoimpunere 
să-și construiască un pod peste 
rîul Arnpoi. Mobilizați de organi
zația de bază din sat, ei au înce
put de îndată la lucru. Prin mun
că voluntară au fost aduse lemnele 
de construcție și au fost efectuate 
și alte lucrări.

Ziua de 1 Mai, țăranii muncitori 
din sat și-au propus s-o întîmpine 
cu podul terminat. Au muncit cu 
multă însuflețire și, ca urmare a 
muncii lor, angajamentul a fost 
îndeplinit; zilele trecute în satul 
Pătrînjeni a avut loc sărbătoarea

Crește, de asemenea, în fiecalre 
zi numărul echipelor care, îndepli- 
nindu-și sarcinile de plan pe anul
1954, dau produse în contul anu
lui 1955. Echipa cunoscutului frun
taș al întrecerii socialiste, Burz 
Văsile, a sărbătorit zilele acestea 
o nouă victorie. Muncind cu multă 
însuflețire în cadrul întrecerii so
cialiste și aplicînd metodele de 
muncă înaintate, această echipă 
a reușit să îndeplinească sar
cinile de plan pe luna mai 1955. 
De asemenea, echipa condusă de 
tovarășul Vasile Iosif lucrează a- 
cum în contul ultimelor zile ale 
lunii aprilie 1955, iar cea: condusă 
de tovarășul Gligor Ioan I. Ioan, 
dă produse în contul lunii martie
1955. Zilele acestea, alte numeroa
se echipe și-au realizalt sarcinile de 
plan pe anul 1954 și au trecut să 
lucreze în contul ultimului an al 
cincinalului.

proporție de 130%. In fruntea 
întrecerii s-au situat tovară
șii Pleșa Trifan și Bărdaș Ion din 
echipa maistrului lăcătuș Szilagyi 
Ludovic.

Tot atît de importante sînt și re
zultatele obținute de muncitorii 
secției de fierărie- și rotărie, care 
și ei au obținut frumoase depășiri 
de plan. De asemeni, secția de tîm- 
plărie, unde se lucrează garnituri 
de mobilă țărănească și ailte obiec
te de uz cazni-c, a obținut o depă
șire a sarcinilor de plan de 10%.

inaugurării noului pod peste rîul 
Ampoi, pod ce are o lungime de 
18 m. ți o lățime de 3,80 m.

La construirea noului pod au 
fost efectuate peste 480 ore muncă 
voluntară. Cu multă însuflețire au 
muncit Jorj Aurel, președintele co
mitetului de cetățeni, deputatul 
Cîmpean Petru, Dușa Ștefan și 
alții. De asemenea s-au evidențiat 
în mod deosebit țăranii muncitori 
Cîmpean Pavel, Turc Simio.n, Bul- 
bucan Avram, Nistor Simion și alții.

Cu ocazia inaugurării podului, 
echipa artistică a școlii profesio
nale metalurgice din Zlatna a pre
zentat în fața celor peste 100 de 
țărani muncitori un bogat program 
artistic.

CiMiste fruntașilor în munca

Burz Vasile
Fruntaș în întrecerea socia
listă la întreprinderea 
„Gh. Doja“. Lucrează în con

tul anului 1955.

Nagy Sigismund
Șef de echipă la gospodăria 
agricolă colectivă din Oiej- 
dea, fruntaș în campania 

agricolă de primăvară.

Popa loan
Tractorist fruntaș de la S.M.T. 
Alba-Iulia. A depășit sarci

nile de plan în campania 
de primăvară cu 5Î0/0.

Ciortea Tănasel. Emilian
Țăran mijlocaș din comuna 
Pețelca, fruntaș în campania 

de primăvară, la colectări 
și contractări.

Cîrnaț Floare 
învățătoare la școala de 7 ani 
din comunaJMihalț. A obținut 
realizări de seamă în munca 
de dirigintă a clasei aVI-a.

Antoniu Ion
Fochist -depoul C.F.R. Teiuș. 
A obținut frumoase realizări 
în munca pentru îndeplinirea 

sarcinilor de plan.



Spre noi succese in fapta pentru o recoftă 6ogată
In fruntea muncilor de însămînțări

Un buget al construcției pașnice și al creșterii buneistări

Membrii gospodăriei agrico-le co
lective „Petofi Sandor" din satul 
Oiejdea luptă cu însuflețire pentru 
terminarea la timp și în bune con- 
lițiuni a însămînțărilor de pri
măvară.

Organizîndu-și bine munca și fo
losind din plin timpul prielnic, ei 
au. terminat însămînțarea culturilor 
din epoca I-a și Il-a, cu excepția 
porumbului. Totodată ei au pregă
tit terenul și au confecționat un

Muncesc cu avînt pentru
In dorința de a întîmpina ziua 

de 1 Mai — ziua internațională a 
oamenilor muncii — cu rezulta
te bune în lupta pentru spori
rea producției agricole, țăra
nii muncitori din comuna Sîn- 
timbru desfășoară larg întrecerea 
patriotică în care sînt antrenați. 
Așa, de pildă, țăranul muncitor 
Indrei Macavei din satul Coșlariu, 
care a terminat . în întregime în- 
sămînțările, l-a întrecut pe țăra
nul muncitor Ciobotă Ștefan din 
acelaș sat, cu care este în întrece
re. De asemeni, frumoase rezultate 
în muncă a obținut și țăranul 
muncitor Barbu Ștefan din Galtiu, 
care a cîștigat întrecerea cu Ciu- 
fudean Liviu din acelaș sat. 

Situația însămînțărilor la data de 28 aprilie 
Realizat pe raion 65%

marcator cu ajutorul căruia au în- 
sămînțat porumbul în cuiburi așe
zate în pătrat.

Muncind cu elan, pînă în ziua de 
25 aprilie ei au însămînțat o supra
față însemnată de porumb, reușind 
astfel să fie pe terminate cu însă- 
mînțările. In lucrările de primă
vară s-au situat în frunte co
lectiviștii Vass Gheza, Tamaș Ar
pad, Szilagyi Nicolae, Tibori loan, 
și alții.

terminarea însămînțărilor
In comuna Sîntimbru sînt și nu

meroși țărani muncitori care, ascul- 
tînd sfaturile tehnicienilor, au tre
cut la aplicarea pe teren a meto
dei de însămînțare în cuiburi așe
zate în pătrat. Pînă în prezent 
mui'.ți țărani muncitori au însămîn
țat suprafețe importante de cartofi 
și porumb după această metodă. 
Printre aceștia sînt și țăranii mun
citori Curta loan lui Traian și La- 
zăr Ariton din Sîntimbru, Jurca 
Nichifor și deputatul Jurca Ludo
vic din Totoi, Jurca Silviu din 
satul Galtiu și alții.

Datorită muncii pline de avînt a 
țăranilor muncitori, această comu
nă este acum fruntașă pe raion la 
însămînțări.

Brigadă fruntașă pe 
stațiune

Mecanizatorii de la S.M.T. Albă* 
Iulia muncesc cu însuflețire pen
tru a termina cît mai de grabă 
muncile agricole din această pri
măvară.

Brigăzile de tractoare de aici se 
străduiesc să sporească numărul 
hantriilor realizați și să facă ară
turi de bună calitate, încît mem
brii gospodăriilor colective și ai 
întovărășirilor agricole și țăranii 
muncitori să zmulgă pămîntului 
un rod cît mai bogat.

Brigada Vil-a condusă de trac
toristul Marcu Simion a obținut 
cele mai frumoase rezultate, pri
mind titlul de brigadă fruntașă pe 
stațiune.

Printr-o bună organizare a mun
cii cît și prin întreținerea și ali
mentarea la timp a tractoarelor, a- 
ceastă brigadă și-a realizat planul 
în proporție de 118%. La dobîndi- 
rea acestui succes de seamă a con
tribuit din plin și tractoristul Popa 
loan care, aplicînd cu succes me
toda graficului orar, a îndeplinit 
sarcinile de plan pentru întreaga 
campanie de primăvară în procent 
de 151%, făcînd totodată lucrări 
de bună calitate și respectînd re
gulile agrotehnice.

La fel și ceilalți tractoriști din 
brigadă muncesc cu multă însufle
țire pentru depășirea planului.

Comune fruntașe; □ 80-100%.
(3) Sîntimbru 88%, (18) Intre- 
galde 87%. (11 Alba-Iulia 81% 
(5) Teiuș 80, (15) Cricău 80%, 
(13) Meteș 80%.

Comune mai avansate: 1=1 
65-79%.

(10) Ciugud 78%, (9) Hă- 
pria 76%, (2) Bărăbanț 72%, 
(16) Benic 68%, (7) Mihalț 65%,
(4) Galda deJos,65%, (21) Al- 
mașul Mare 65%.

Comune rămase in urmă:
(6) Pețelca 63%, (20) Zlatna 

63%, (17) Stremț 60%, (11) 
Oarda de Jos 59%, (14) Ighiu 
58%, (8) Berghin 54%, (19)
Feneș 54%, (12) Vințulde Jos 
51%.

In cadrul lucrărilor celei de a 
IlI-a sesiuni, Marea Adunare Na
țională a Republicii Populare Ro- 
mîne a votat Legea pentru apro
barea Bugetului de Stat pe anul 
1954. Oglindind realizările impor
tante dobîndite de poporul nostru 
muncitor sub conducerea partidu
lui, Bugetul de Stat pe anul 1954 
constituie o mărturie vie a faptului 
că poporul muncitor luptă cu hotărî- 
re pentru construcția pașnică, socia
listă, pentru făurirea buneistări a 
celor ce muncesc, pentru traducerea 
în viață a sarcinilor plenarei lăr
gite a C.C. al P.M.R. din august
1953.

Producția globală a industriei 
socialiste în anul 1953 a crescut cu 
14,4%, iar volumul lucrărilor de 
investiții a sporit cu 28% față de 
anul 1952. Cheltuielile pentru ac
țiunile social-culturale au crescut 
în anul trecut cu 24,6% mai mult 
ca în anul 1952.

Realizările obținute în in
dustrie și agricultură au făcut ca 
în anul 1953 să se vîndă populației 
prin comerțul socialist de 2,3 ori 
mai multe mărfuri decît în 1949.

O caracteristică principală a Bu
getului de Stat este aceea că iz
voarele veniturilor le constituie 
acumulările întreprinderilor și or
ganizațiilor economice socialiste, 
impozitele pe veniturile populației 
reprezentînd doar 7,7% din tota
lul veniturilor.

Bugetul de Stat pe anul 1954 are 
ca scop principal asigurarea mij
loacelor financiare necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor planului de 
stat. Potrivit Hotărîrilor plenarei 
lărgite a C.C. al P.M.R. din august 
1953, realizarea acestor sarcini va 
duce la lichidarea rămînerii în urmă 
a agriculturii și dezvoltarea pe toate 
căile a producției bunurilor de larg 
consum. Pentru anul 1954 se pre
văd venituri în sumă de 40.838,0 
milioane tlei și cheltuieli de 39.338,0 
milioane lei.

Cea mai mare parte a mijloace
lor bănești ale Bugetului de Stat 
pe anul 1954 sînt destinate dezvol
tării economiei naționale și pentru 
acțiuni social-culturale. Astfel, 
pentru nevoile economiei naționa
le este alocată suma de 33.062,1' 
milioane lei, investițiile însumează 
17.000 milioane, iar volumul lu
crărilor de construcții reprezintă 

46% din totalul investițiilor, în 
timp ce investițiile în industria pro
ducătoare de bunuri de larg con
sum, vor crește cu 66,7% față de 
anul 1953.

In vederea asigurării mijloacelor 
bănești necesare ridicării pe toate 
căile a producției .agricole, Buge
tul de Stat pe anul 1954 prevede 
suma de 3.543,8 milioane lei, adică 
cu 60% mai mult ca anul trecut. 
Investițiile în agricultură și silvi
cultură cresc cu 75,7% față de 
1953. In acest an S.M.T.-urile și 
gospodăriile agricole de stat vor 
primi 1.625 tractoare K.D.-35, 1.150 
cultivatoare, 1.400 secerători-legă- 
tori, 1.350 batoze, 3.460 pluguri 
pentru tractor, 1.310 semănători de 
cereale etc., iar gospodăriilor co
lective li se acordă în acest an 
credite în sumă de 100 milioane lei.

Pentru a sprijini țăranii cu gos
podărie mică și mijlocie, se vor a- 
corda credite în valoare de 80 mi
lioane lei, pentru cumpărarea de 
animale de rasă, pentru dezvolta
rea viticulturii, pomiculturii etc.

Dacă Bugetul patriei noastre pe 
anul 1954 exprimă grija statului pen
tru bunăstarea poporului muncitor, 
pentru pace, în țările capitaliste bu
getele exprimă exploatarea și jefu
irea crîncenă a oamenilor muncii 
și duc la intensificarea pregătiri
lor de război. In S.U.A., de pildă, 
din proiectul de buget pe anul 
1954—1955 reese, că s-a alocat o 
sumă de 44.860 milioane dolari 
pentru cheltuieli militare, în timp 
ce alocările pentru asigurările so
ciale și măsurile sanitare sînt re
duse cu 22,6%, iar pentru con
strucții de locuințe cu 20%.

Realizarea Bugetului patriei noas
tre pe anul 1954 cere de la f iecare om 
al muncii, ori unde ar lucra el, un e- 
fort continuu. Zi de zi trebuie dusă 
lupta pentru mărirea producției și 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost al produselor și 
îmbunătățirea calității lor, prin 
mobilizarea la maximum a rezerve
lor interne și pe baza unul regim 
sever de economii.

Să ne înzecim eforturile pentru 
obținerea de noi succese în lupta 
pentru îndeplinirea acestor sarcini, 
pentru construirea socialismului, 
pentru ridicarea necontenită a ni
velului de trai material și cultural 
al celor ce muncesc !

Satul Căpud, rînduit pe platoul 
unui deal, la poalele căruia Mure
șul curge domol cu unduiri mărun
te, a cunoscut cu aproape patru 
ani în- urmă, un eveniment deose
bit de important. Aici 36 de fami
lii de țărani muncitori romîni și 
.maghiari și-au unit pentru totdeau
na pămînturile, constituind gospo
dăria agricolă colectivă „1 Mai”, 

'.mergînd pe drumul belșugului, 
drum indicat de partidul și guver
nul nostru.

★
Martin Tamaș, un om de vîrsta 

toamnei, eu vorba cîntărită, stătea 
pe un scăunel în grajdul vitelor. 
Alături de el își răsucea țigara un 
bătrîn cu tîmplele albite, iar Septi- 

. miu Șimon, îngrijitorul vitelor, re
zemat de peretele grajdului, lus- 
truia cu peria curelele unui ham. 
Afară cădea o ploaie măruntă. Colec
tiviștii care se găseau prin curtea 
gospodăriei intraseră și ei în grajd 
așteptînd să treacă ploaia.

— Urîtă vreme, se adresă unul, 
curmînd cu vorba lui liniștea care 
pusese stăpînîre pe oameni.

— N-are nimic, griului îi merge 
bine, florii-soarelui de asemeni, la 
porumb cam strică, dar... n-o să ți
nă mult nici timpul ăsta, că doar 
sîntem aproape în luna lui mai, grăi

însemnări
Tamaș Martin cu o voce limpede și 
cumpătată.

— Așa-i, așa-i, aprobă cîțiva co
lectiviști.

— îmi aduc aminte de o poveste 
auzită încă de ia părinții mei — 
intră în vorbă bătrînelul cu tîm
plele albite, — care și ei poate o 
auzise de la alții, cum că pe tim
pul cînd pe aceste locuri stăpînea 
groful Spleni, trăia un cioban vor
băreț și harnic, pe care oamenii îl 
ascultau întotdeauna cînd găseau 
prilej de vorbă. Și cum vă spun, 
acel cioban aduna oamenii și le 
vorbea despre hapsînul de grof care 
numai vara venea să petreacă prin 
aceste locuri, iar toamna logofeții 
lui storceau avutul țăranilor munci
tori și împreună cu groful semănau 
vrajba și ura printre țăranii romîni 
și maghiari, care trudeau deopotrivă. 
Așa era pe atunci, dragii mei. A- 
cum, să trăiască acel cioban și să 
vadă cum trăim, cred că s-ar mi
nuna, mai ales cînd ar vedea pă
mînturile noastre fără haturi 
și belșugul care-1 avem în casele 
noastre. Da. Frumoasă-i viața 
noastră pe care ne-am clădit-o cu 
ajutorul partidului. Și eu mă simt

din gospodăria colectivă...
dragii mei, mai întinerit, cu toate 
că părul îmi este alb deabinelea...

Martin, brigadierul, după ce as
cultase și el vorbele bătrînelului, 
se ridică de pe scăunel îndreptîn- 
du-se spre ușa grajdului. Observînd 
că ploaia a stat, se adresă celor
lalți : Hai, tovarăși, să ne apucăm 
de lucru. Dumneata tovarășă Or
ban, apucă-te și fierbe cartofi pentru 
scroafe, iar tu, măi Septime, înju
gă boii și du-te și adu fîn pentru 
vite. Toți se ridicară de ila sfat și 
o porniră spre treburile lor.

★
Ploaia se terminase. Frînturi de 

raze scăldau pămîntul. Norii se 
desfăcuseră în două, lăsînd liberă 
seninătatea cerului.

Acu-i timpul să desfac răsadu
rile, zise Tamaș Ecaterina, dînd la 
o parte fiecare geam de pe răsad
nițe. Răsadurile de varză, roșii, ar
dei și alte, soiuri de legume parcă 
se întăreau sub ocrotirea binefă
cătoare a luminii.

— Mă duc să aduc apă. Să le ud 
mai încolo cînd o apune soarele, 
se adresă Ecaterina unei femei 
care venise să privească. mîndria 
de răsaduri.

— Cum, să aduci apă ? Apoi n-a 

plouat destul? N-au destulă apă ? 
spuse femeia nedumerită.

— Răsadurile în timpul ploii au 
fost închise și în carte se spune că 
apa rece nu este bună pen
tru răsaduri. Cînd timpul este 
răcoros apa pentru răsaduri 
trebuie să fie călduță. Uite, 
noi scoatem apă din fîntînă 
și o punem într-un vas să stea 
vreo 48 de ore și pe urmă udăm, 
răsadurile. Acum ești dumerită, 
nană, nu-i așa ? Așa-i Ecaterino, 
ia acuș mă duc acasă și am să fac 
și eu ca voi colectiviștii, că vezi 
bine, voi știți cum se face lucră
tura pămîntului și rînduirea răsa
durilor... învățăm și noi de la voi.

★
— S-a pregătit pămîntul pentru 

a fi însămînțat cu porumb în cui
buri așezate în pătrat. Totu-i gata, 
numai timp frumos să fie — spuse 
Chiorean Cornel, președintele gos
podăriei către secretarul organiza
ției de bază. Colectiviștii din Că
pud sînt pe cale de a termina toa
te însămînțăriile și pentru aceasta 
ei folosesc toate forțele. In gospo
dărie membrii de partid se află în 
fruntea celorlalți, iar agitatorii nu 

contenesc o clipă cu munca de lă
murire în rîndul colectiviștilor. 
Odată cu însămînțările se duce o 
muncă intensă și în grădina de le
gume, așezată aproape de apa Mu
reșului.

— Frumoasă-i colectiva noastră 
— îmi spune secretarul organiza
ției de bază, un om înalt, spătos, 
cu o privire pătrunzătoare. Har
nici sînt și oamenii care lu
crează în ea. Mulți dintre ei nu 
știau o slovă de carte cînd au in
trat în gospodărie. Uite-1 pe Mi- 
hălțan Ion, bătrînul ăla șugubăț, 
pe Tonti Ion, pe Șimon Dumitru, 
care acum cunosc rostul slovelor, 
învățîndu-le aici în gospodărie. Nu 
mai spun de cercul agrozootehnic 
de astă iarnă care aproape toți l-am 
frecventat și unde am învățat cum 
să aplicăm metodele agrotehnice. 
Pe zi ce trece ne întărim. Acum a- 
vem 12 boi. La.toamnă vom avea 
14. Avem 120 de oi, la toamnă 200. 
Avutul colectivei crește și odată 
cu el și belșugul colectiviștilor.
. Steagul roșu înălțat cu patru 
ani în urmă de către colectiviști 
flutură în adierea vîntului, să vadă 
întregul sat că ne-am făurit o via
ță nouă — spuse secretarul.

L. DUMBRAVA



Conferința de la Geneva 
a miniștrilor afacerilor externe

Țările de democrație 
populară pe drumul con

struirii vieții noi

Faimoșul_„mod de viață american"
Germania Occidentală

GENEVA (Agerpres). — TASS
După cum s-a mai anunțat, la 

26 aprilie s-a deschis în fostul Pa
lat al Ligii Națiunilor conferința 
miniștrilor afacerilor externe, con
vocată în conformitate cu hotărî- 
rea adoptată la conferința de la 
Berlin.

La conferință participă V.M. Mo
lotov, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., J.F. Dulles, secretar 
de stat al S.U.A., G. Bidault, mi
nistru al afacerilor externe al Fran
ței, A. Eden, ministrul afacerilor 
externe al Angliei, Ci.u En-lai, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Chineze, Nam Ir, 
jninistrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Democrate Co
reene, Bion Ion Te, ministrul afa
cerilor externe al Coreei de sud, 
miniștrii afacerilor externe ai Aus
traliei, Canadei, Greciei, Filipice
lor, Luxemburgului, Noii Zeelande, 
Tailandei, reprezentanți ai Turciei, 
Belgiei, Columbiei, Etiopiei și O- 
landei.

Din partea sovietică, la lucrările 
conferinței iau parte A.A. Gromîko, 
V.V. Kuznețov, precum și P. F. 
Iudin, G.N. Zarubin, S.A. Vino
gradov, S.P. Suzdalev, N.T. Fedo
renko, L.F. Ilicev, A.A. Lavriscev ; 
din partea Republicii Populare 
Chineze iau parte Cian Ven-tian, 
Van Cia-sian, Li Ke-nun, Van Bin- 
nan; din partea S.U.A. — D. Mc
Arthur, R. McBride, R.L. O’Connor, 
D. Heath, W. A. Johnson ; din par

Planul de unificare pașnică a Coreei 
propus de Nam Ir

GENEVA (Agerpres). — Marți 
a avut loc cea de a doua ședință a 
conferinței de la Geneva.

Ședința a fost prezidată de 
V.M. Molotov, șeful delegației so
vietice. Primul a luat cuvîntul re
prezentantul Coreei de sud. Acesta 
s-a urcat la tribună special pentru 
a prezenta în mod denaturat între
gul istoric al problemei coreene. 
Reprezentantul Coreei de sud a în
cercat să prezinte lucrurile ca și 
cînd R.P.D. Coreeană s-ar împo
trivi unificării pașnice a Coreei. El 
s-a dedat de asemenea la o serie 
de atacuri calomnioase împotriva 
Uniunii Sovietice și a Republicii 
Populare Chineze. In încheierea 
cuvîntării sale reprezentantul Co
reei de sud s-a declarat în favoa
rea unificării pașnice a țării dar 
n-a prezentat nici un plan concret 
în această privință.

A luat apoi cuvîntul șeful dele
gației R.P.D. Coreene, Nam Ir. Cu- 
vîntarea sa a fost ascultată cu 
mare atenție. In cuvîntarea sa, te
meinic argumentată, Nam Ir a ex
pus un plan concret de unificare 
pașnică a Coreei. Nam Ir a arătat 
adevărata evoluție a evenimentelor 
în Coreea și a amintit care a fost 
adevăratul agresor. Nam Ir a rea
mintit de asemenea hotărîrile în ce 
privește Coreea, adoptate la confe
rința de la Moscova din decembrie 
1945. Dacă obiectivele preconizate 
la acea conferință n-au fost înde
plinite, aceasta se datorește faptu
lui că S.U.A. nu și-au respectat 
obligațiile. In locul orientării spre 
unificarea Coreei — după cum se 
știe — S.U.A. au dus o politică în
dreptată spre dezmembrarea ei. 
In urma agresiunii împotriva Co
reei de nord s-a dezlănțuit un răz
boi pustiitor care a adus poporului 
coreean nenorociri fără număr.

In cuvîntarea sa Nam Ir a rea
mintit faptul că R.P.D. Coreeană 
a propus în repetate rînduri mă
suri de unificare a țării dar ele au 

tea Franței — Chauvel, Broustra; 
De Margerie, Baeyens; din partea 
Angliei — lordul Reading, D. Alien, 
H. Trevelyan, W. Graham.

După cum s-a mai anunțat, șe
dințele vor fi prezidate pe rînd de 
ministrul afacerilor externe al 
Taiilandei, de ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S. și de ministrul 
afacerilor externe al Angliei.

Fiecare președinte își alege cîte 
doi vicepreședinți.

La sfîrșitul primei ședințe a con
ferinței a avut loc o conferință de 
presă pentru ziariștii sovietici și 
străini, organizată de serviciul de 
presă al delegației sovietice. La 
conferința de presă au luat parte 
aproximativ 200 de corespondenți. 
L. F. Ilicev, șeful serviciului de 
presă al Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., a informat pe 
reprezentanții presei despre trata
tivele preliminare dintre V.M. Mo
lotov, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., și A. Eden, ministrul 
afacerilor externe al Angliei. S-a 
comunicat că în cursul acestor tra
tative s-a adoptat propunerea so
vietică privitoare la prezidarea șe
dințelor conferinței.

In continuare, la conferința de 
presă ziariștii au primit informații 
în legătură cu desfășurarea primei 
ședințe a miniștrilor afacerilor ex
terne. Printre altele, coresponden
ților li s-a comunicat că la prima 
ședință au fost discutate proble
me organizatorice.

rămas fără răspuns din partea gu
vernului sud-coreean.

In încheierea cuvîntării sale, 
Nam Ir a făcut propunerea „cu pri
vire la unificarea pașnică a Co
reei”. El a arătat că în scopul uni
ficării cît mai grabnice a Coreei ar 
fi necesar să se efectueze pe întreg 
teritoriul Coreei alegeri generale pe 
baza exprimării libere a voinței 
poporului. In acest scop el a pro
pus crearea unei comisii pe întrea
ga Coree, din reprezentanții atît 
ai Coreei de nord cît și de sud.

Enumerînd sarcinile ce vor re
veni acestei comisii, Nam Ir a de
clarat că ea va trebui să asigure 
participarea tuturor organizațiilor 
democratice la alegerii, libertatea 
de întrunire și libertatea presei 
precum și luarea de măsuri ime
diate pentru a ușura transportul și 
schimburile economice între cele 
două părți ale țării. De asemenea 
această comisie va trebui să ela
boreze un proiect de lege electo
rală.

Nam Ir a propus de asemenea ca 
toate trupele străine să fie retrase 
din Coreea într-un interval de șase 
luni. Aceste măsuri, a spus Nam 
Ir, vor permite unificarea pașnică 
a Coreei într-un stat democratic 
unit.

A luat apoi cuvîntul șeful dele
gației Columbiei, Eduardo Zulete 
Angel. După ce a recunoscut că 
țara șa, „nu are nici un interes 
vital în Asia", el a declarat că 
Columbia a fost „chemată” să ia 
parte la războiul din Coreea. De
legatul Columbiei a cerut ținerea 
unor așa-numite alegeri libere sub 
auspiciile O.N.U. în vederea unifi
cării Coreei.

V.M. Molotov, care prezida șe
dința, a declarat apoi ședința în
chisă întrucît reprezentantul dele
gației S.U.A., înscris la cuvînt, a 
rugat ca cuvîntarea lui să fie tre
cută pentru ședința următoare.

R. D. GERMANĂ
Planul de construcție .al regiu

nii Cottbus prevede pentru anul 
acesta construirea unui număr de 
1.633 locuințe. Peste jumătate din 
numărul locuințelor se compun din 
3 camere, bucătărie și baie.

★
Planul de construcții pe anul 

1954 al orașului Rostock prevede 
1.376 apartamente, 49 de maga
zine, o sală de sport și o sală de 
adunări, precum și un parc pentru 
pionieri. Transportul orășenesc va 
fi îmbunătățit prin punerea în 
funcțiune a două bacuri pentru 400 
de persoane fiecare.

Recent cîteva familii de fruntași 
în muncă s-au mutat într-un bloc 
de locuințe nou construit în ora
șul Rostock. (Agerpres)

R. CEHOSLOVACĂ

Aspect de pe șantierul de construcție 
al noului Combinat metalurgic 

„Clement-Gottwald" din Kunice.

R. P. CHINEZĂ
După cum relatează ziarul 

„Gunjenjibao”, în prezent în capi
tala Republicii Populare Chineze 
lucrările de construcție se desfă
șoară pe 60 de șantiere, printre 
care cel al fabricii de țesături de 
bumbac nr. 2 și al uzinei de pro
duse farmaceutice. Se construiesc 
totodată o serie de clădiri pentru 
instituții de învățămînt, spitale și 
hoteluri.

La Mukden se construiește o 
uzină constructoare de mașini și o 
uzină metalurgică, precum și o 
serie de întreprinderi ale industriei 
chimice și siderurgiei.

Au început lucrările de construc
ție pe cele peste 40 șantiere din 
Țindao. Pretutindeni în orașul Har
bin, Tianțzin, precum și în alte 
orașe ale R.P. Chineze se înalță 
numeroase schele de construcție.

(Agerpres)

R. P. UNGARĂ
Industria alimentară .a Ungariei 

își lărgește volumul și sortimen
tul produselor sale. In trimestrul 
I al -anului 1954 ea a produs o 
cantitate considerabil mai mare de 
mărfuri față de perioada corespun
zătoare a anului trecut. Astfel, au 
fost produse cu 160% mai multe 
brînzeturi, cu 30,9% mai mult unt, 
cu 71,6% mai multe bomboane, 
cu 36,3% mai multe paste făinoase.

A crescut de asemenea producția 
de bere, lichioruri), țigări, -articole 
de ciocolată. Industria produce noi 
sorturi de mezeluri, brînzeturi, ar
ticole de franzelărie și de cofetărie. 
In vederea satisfacerii cerințelor 
crescînde ale populației, 'anul aces
ta se prevede lărgirea continuă a 
sortimentului de produse ale indus
triei alimentare, mărirea volumului 
producției și îmbunătățirea calității 
produselor. (Agerpres)

După cum anunță ziarele, la Ra
vensburg (Wiirttenberg), autorită
țile au redus cu 72,5% creditele a- 
locate pentru construcția de locuin
țe. Planul de construcție a 200 lo
cuințe în acest oraș a fost anulat.

La Ellwangen 
sute de persoane 
răci neîncălzite, 

(Wiirttenberg), 
locuiesc în ba- 
construite din

șeînduri și cu pămînt pe jos.
Autoritățile au anulat toate pro

iectele de construcții de noi locuin

In foto: Un aspect al bordeiu'ui în care locuiește inginerul Herbert Kneiseî 
din Hohengatow-Spandau din sectorul englez, impreună cu familia sa.

Franța
Revista „Notes et Etudes Eco- 

nomiques” publică ultimele date 
calculate de Centrul de studii și 
cercetări economice și sociale 
(C.E.R.E.S.) asupra costului vieții 
în Franța.

Luînd drept 100 prețurile din 
1938, C.E.R.E.S. constată o creș
tere a indicelui -costului vieții de 
la 3.606 în decembrie 1953 la 3.671

Cu toate sălbătăciile exercitate de poliția franceză, mii de studenți 
parizieni au manifestat pentru rezolvarea echitabilă a revendicărilor și pentru 
mărirea creditelor alocate educației naționale.

In foto: Poliția atacă cu brutalitate pe studenții care au demonstrat 
pentru apărarea drepturilor lor.

Grecia

In legătură cu continua scădere 
a .nivelului de trai al maselor 
muncitoare din Grecia, publicația 
„La Voix de la Grece” relatează că 
prețurile articolelor de primă nece
sitate au crescut cu 40—60%, în 
timp ce salariile au fost majorate 
cu numai 8—13%.

Situația creată -prin creșterea 
prețurilor articolelor de primă ne
cesitate este și mai mult agravată 
de flagelul șomajului. In Greci-a, 
din 5 milioane de oameni apți 
pentru muncă, 2.500.000 sînt șo
meri. In ce privește condițiile de 
locuit, ziarul „Avghi” remarcă că 
peste 100.000 de familii locuiesc în 
cocioabe și barăci. Nu rare sînt 
cazurile cînd și din aceste barăci 
oamenii sînt alungați, deoarece ele 
sînt dărîmate în scopuri militare.

(Agerpres). 

țe. In regiunea Goppingen (Wiir- 
ttenberg-Baden) există 2.333 fami
lii care nu au nici un fel de adă
post.

In același timp, la Heidelberg 
se vor construi în cursul acestui 
an 2.500 de noi locuințe pentru 
10.000 membri -ai forțelor de ocu
pație americane. De asemenea, la 
Konstanz a și început construcția 
a 100 clădiri noi pentru trupele de 
ocupație. (Agerpres).

in martie 1954. In ce privește creș
terea prețurilor alimentelor și 
chiriilor, Centrul de studii și cer
cetări arată că de la 3.619 în de
cembrie, indicele prețurilor alimen
tare s-a urcat la 3.719 în martie 
1954, iar în ce privește chiriile, in
dicele s-a majorat de la 1.742 în 
decembrie 1953 la 1.830 în martie
1954. (Agerpres)

Un aspect de mizerie în care trăiește 
populația din Grecia, fn secolul XX-lea 
oamenii sînt nevoiți să trăiască în 

asemenea „case".
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