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Autoîmpunerea — pîrghie puternică în 
ridicarea economică și culturală 

a satelor noastre Angajamentele membrilor întovărășirii „7 Noiembrie14 
din Vințul de Jos

Din cuprinsuf raionutui nostru

îmbunătățirea continuă a nivelu
lui de viață al celor ce muncesc 
de la orașe și de la sate, stă la 
baza politicii partidului și guver
nului nostru. In anii puterii popu
lare clasa muncitoare aliată cu ță
rănimea muncitoare și condusă de 

rtid, a dobîndit victorii deosebit 
' ue importante. A crescut nivelul 

de trai material și cultural al ce
lor ce muncesc, s-au dezvoltat ora
șele și centrele industriale, iar în 
satele patriei — care au fost ți
nute ani și ani la rînd într-o stare de 
completă înapoiere de către guver
nele burghezo-moșierești — pulsea
ză acum suflul unei vieți noi, înflo
ritoare.

Cu sprijinul permanent pe care-1 
primește din partea statului nos
tru democrat-popular, țărănimea 
muncitoare își ridică necontenit ni
velul de trai material și cultural. 
Urmare a ajutorului agrotehnic 
primit, ea și-a sporit recoltele, creș
te cu fiecare zi volumul mărfurilor 
primite prin cooperative, se bucu
ră de un număr mare de avantaje 
din partea statului, iar în anii ce 
au trecut de la eliberare, în sate 
s-au ridicat cu fondurile statului 
școli, spitale, creșe, case de naș
tere etc. De asemenea, dînd dova
dă de inițiativă creatoare și de 
spirit gospodăresc, țărănimea mun
citoare a participat voluntar la nu
meroase construcții ridicate.

In dezvoltarea satelor patriei 
noastre, în ridicarea continuă a ni
velului social-cultural al țărănimii 
muncitoare, autoimpunerea, pe care 
acum doi ani partidul și guvernul 
au pus-o la îndemîna țărănimii noas
tre muncitoare are o deosebită în
semnătate.

In timpul scurt de aplicare a 
auitoimpunerii în ' satele raionului 
nostru, s-au dobîndit succese în- 

nnate. In numeroase sate, acolo 
unde sfaturile populare au sprijinit 
din plin inițiativa creatoare a ma
selor, au fost executate zeci și zeci 
de lucrări prin autoimpunere. Fo
losind din plin resursele locale 
baza lucrărilor din autoimpunere — 
țăranii muncitori din comuna Me- 
teș au reușit ca anul trecut, în nu
mai cîteva luni, să înalțe un fru
mos cămin cultural și ÎM același 
timp să efectueze numeroase alte 
lucrări de reparații, îndiguiri, etc. 
De asemenea în comunele Vințul 
de Jos, Ighiu și altele au fost ame
najate cămine culturale încăpă
toare, care astăzi au devenit ade
vărate centre de cultură. Plini de 
îndreptățită mîndrie privesc țăra
nii muncitori din satul Cib 
noul cămin cultural care în curînd 

fi terminat și care prin însăși 
clădirea lui impunătoare reprezin
tă cea mai de seamă construcție a 
satului. Numeroase alte lucrări 
—- rod al autoimpunerii — s-au 
realizat în majoritatea satelor din 
raionul nostru.

Trebuie spus însă că pentru u- 
nele sfaturi populare comunale rea
lizarea lucrărilor votate prin auto

impunere n-a constituit o preocu
pare de zi cu zi, ceea ce a făci^: să 
existe o serie de lipsuri în această di
recție. Deși anul trecut țărani! 
muncitori din comuna Benic au 
votat efectuarea unor lucrări de 
mare necesitate, sfatul popular co
munal (președinte Deheleanu Li- 
viu) s-a dezinteresat de realizarea 
lor, cu toate că avea condiții fa
vorabile prin însuși bogatele re
surse locale de care dispune comu
na. Intr-o astfel de situație sînt și 
comunele Zlatna și Hăpria un
de, deși, majoritatea țăranilor 
muncitori și-au achitat contri
buția bănească, lucrările n-au 
fost terminate. In comuna Zlatna 
comitetul executiv al sfatului popu
lar comunal (președinte Ardeanu 
Simion) dă dovadă de nepăsare și 
în ceea ce privește buna păstrare 
a unor materiale, lăsîndu-le afară 
să se distrugă în bătaia vremuri
lor.

De cîteva zile în raionul nostru 
— ca și în întreaga țară — au în
ceput adunările populare pentru 
votarea autoimpunerii pe anul 
1954.

Acțiunea de autoimpunere din 
acest an trebuie organizată spre 
realizarea lucrărilor rămase neter
minate din anul trecut, iar acolo 
unde se votează lucrări noi, este 
necesar să se țină cont de posibi
litățile locale existente.

Participarea masivă a țăranilor 
muncitori la primele adunări popu
lare, propunerile lor prețioase, do
vedesc o creștere serioasă a conști
inței maselor, dragostea și hotărî- 
rea acestora de a contribui cu toate 
forțele la înfrumusețarea satelor, 
la continua ridicare a nivelului lor 
social-cultural. In comuna Ciugud, 
de pildă, în cadrul adunării ce a 
avut loc duminica trecută, țăranii 
muncitori au votat continuarea lu
crărilor la școala din comună. Pă
trunși de un adevărat simț patrio
tic, încă în timpul adunării nume
roși țărani muncitori, ca Muntean 
Teodor, deputății Puiu Toma, Măr
ginean loan și alții și-au achitat 
pe loc sumele ce le reveneau. Ase
menea exemple de achitare a su
melor chiar în ziua ținerii adună
rilor populare sînt numeroase și în 
comunele Vințul de Jos, Cricău și 
altele. Buna reușită a acestor adu
nări, participarea țăranilor munci
tori la propuneri se datorește fap
tului că în aceste comune comite
tele executive, cu sprijinul organi
zațiilor de bază, s-au preocupat 
din timp de pregătirea adunărilor. 
Agitatorii au desfășurat o vie mun
că politică în rîndul țăranilor mun
citori, iar deputății au ținut în 
fiecare circumscripție consfătuiri pe 
această problemă cu alegătorii.

Sînt însă comune unde, datorită 
superficialității cu care au fost 
organizate aceste adunări, ele s-au 
desfășurat la un nivel necorespun
zător, cum s-a întîmplat în comu
na Pețelca.

(Continuare în pag. 3-a)

Noi, membrii întovărășirii agri
cole „7 Noiembrie" din Vințul de 
Jos, întruniți în adunarea generală, 
conștienți de sarcinile ce ne re
vin din Hotărîrea partidului și gu
vernului cu privire la executarea 
lucrărilor de îngrijire a culturilor, 
recoltat, dezmiriștit, treer.at, însă- 
mînțări și arături adînci de toam
nă, precum și cu privire la reali
zarea planului de colectare pe 
1954, ne propunem să îndeplinim 
următoarele angajamente, în cin
stea zilei de 23 August.

— Să ridicăm producția medie la 
hectar prin aplicarea cu strictețe a 
regulilor agrotehnice: la grîu cu 
10%, la orz cu 12%, la porumb cu 
12%, la cartofi cu 15%, la sfecla 
de zahăr cu 20%, iar la culturile 
de legume și zarzavaturi cu 16%.

— Vom prăși porumbul și car
tofii de 3 ori, sfecla de zahăr de 4 
ori și grădina de legume ori de 
cîte ori va fi nevoie, folosind pe 
scară largă prășitorile mecanice cu 
tracțiune animală. Porumbul însă- 
mînțat în cuiburi așezate în pă
trat îl vom prăși mecanic atît în 
lung cît și în lat, făcîndu-i și po
lenizarea artificială.

— Pentru executarea recoltatu
lui. și treerișului în condițiuni op
time, vom revizui și repara întreg 
utilajul agricol și vom organiza 
cele 2 arii, cîte ne sînt necesare,

Activitatea lucrătorilor sanitari
In lupta pentru asigurarea să

nătății oamenilor muncii din ra
ionul nostru, colectivul de muncă 
al dispensarului T.B.C. din Alba- 
Iulia desfășoară o intensă activi
tate, atît în cadrul dispensarului, 
cît și pe teren. Staționarul de pe 
lîngă dispensar a fost înzestrat cu 
mobilier și cele necesare, iar bol

Mult timp s-au pregătit elevele 
fruntașe de la Liceul de fete din 
Alba-Iulia în alcătuirea unui pro
gram artistic muzical. Odată con
stituit, cercul artistic muzical s-a 
pus pe o muncă hotărîtă care a 
fost încununată de succes. Pregă
tind revista muzicală „Sărbătoa
rea recoltei" — text de H. Nicolaide,
I. Ștefan și I. Rațiu, muzica de 
Nicolae Kirculescu, laureat al Pre
miului de Stat, — tinerele din cercul 
artistic muzical au realizat un 
spectacol de valoare care s-a bu
curat de o mare popularitate în 
rîndul cetățenilor din Alba-Iulia.

Munca pentru reușita acestui 
spectacol n-a fost ușoară. Ea tre
buia îndeplinită concoihitent cu 
munca de pregătire a examenelor.

In zilele de spectacol sala teatrului 
de pe lîngă Casa raională de cultură 
devenise neîncăpătoare. Oamenii 
muncii erau dornici să vadă un 
asemenea spectacol care înfățișa 
sub toate aspectele munca plină de 
entuziasm a colectiviștilor, lupta 
lor pentru însușirea unei culturi 

pînă la data de 18 iunie 1954.
— Vom organiza și executa re

coltatul și treerișul în comun, ter- 
minîndu-1 cu 5 zile înainte d6 ter
men. Vom achita obligațiunile că
tre stat și plata S.M.T. direct de la 
arie.

— In vederea obținerii de re
colte bogate în anul 1955, vom 
executa dezmiriștitul cu tractoarele 
S.M.T. cel mai tîrziu după 2 zile 
de la începerea recoltatului, în care 
scop vom aranja clăile în rînduri 
drepte și la distanțe potrivite, pen
tru a da posibilitate tractoarelor să 
facă dezmiriștitul.

— Vom valorifica prin coope
rație 20% din legume și zarzava
turi.

— Vom urma permanent îndru
mările date de tehnicienii secției 
agricole a Sfatului popular raienal 
și ai S.M.T.-ului asigurînd totodată 
o bună cazare tractoriștilor.

însuflețiți de rezultatele obținute 
în campania agricolă de primăvară 
și dornici ca rodul muncii noastre 
să fie cît mai mare, chemăm la 
întrecere socialistă toate întovără
șirile agricole din regiunea noas
tră, pe baza angajamentelor ară
tate.
Comitetul de conducere al întovă
rășirii „7 Noiembrie" din Vințul 

de Jos 

navii care se tratează în acest sta
ționar primesc o bună îngrijire din 
partea personalului medical șl 
sanitar. In curtea dispensarului 
s-a amenajat o grădină de flori și 
s-au instalat difuzoare, care ajută 
mult la refacerea sănătății celor 
bolnavi.

în lumina reflectoarelor
înaintate și munca de lămurire 
pentru atragerea țăranilor indivi
duali pe drumul gospodăriei colec
tive. Revista muzicală „Sărbă
toarea recoltei" a fost interpretată 
de tinere cu talent, cum au fost 
Codoban Nina în rolul „Smărăndi- 
ței", Pensingher Valentina în rolul 
„Măriei". La acest spectacol și-au 
dat concursul tinerii actori de la 
Teatrul de păpuși, Crăciun Aurel în 
rolul lui „Guță Angheluță" și Ha- 
țegan Nicolae în rolul lui „Cos- 
tache", iar rolul lui „Ionuț” a fost 
interpretat de Negruțiu Emil, artist 
amator al cercului de teatru al 
Casei de cultură.

Corul format din 25 de eleve îm
pletea melodiile vocale cu cele or
chestrale, iar îmbinate cu jocul 
scenei, au dat un adevărat aspect 
dintr-o zi de muncă de la o arie.

Spectatorii au aplaudat pe tî- 
nărul Crăciun Aurel, care în inter
pretarea lui „Angheluță” a reliefat 
pe deplin pe țăranul șovăielnic 
care trage cu urechea la șoaptele

Hotărîrea ț 
întregului colecții

Chemarea la întrecere pentru sucee» 
sul deplin al campaniei agricole de 
vară, lansată de către muncitorii, teh
nicienii și funcționarii de la S.M.T. 
Miercurea, a dat colectivului de la 
S.M.T. Alba un nou și puternic im
bold în muncă. El și-a propus să 
răspundă acestei chemări, luîndu-și 
o serie de angajamente.

Astfel, pe baza analizei profun
de a posibilităților existente în 
cadrul S.M.T. colectivul s-a angajat 
de a contribui, prin agronomii de sec
tor, la aplicarea întocmai a reguli
lor agrotehnice, de a termina la 
timp și în bune condițiuni repara
rea inventarului, de a îndeplini cu 
5 zile înainte de termen planul 
campaniei de vară, iar față de 
sarcinile planificate să execute cu 
5% mai multe lucrări. S-au mal 
angajat, de asemenea să reali
zeze o economie de carburanți de 
7% și să școlarizeze întregul co
lectiv de teren asupra modului de 
folosire a mașinilor.

Cu sprijinul organizației de 
bază, conducerea S.M.T.-ului va 
lua măsuri pentru asigurarea apro
vizionării cu carburanți și lubre- 
fianți, asigurarea iluminatului la 
tractoare și arii, spre a se pu
tea lucra și noaptea, etc. Desfă
șurarea largă a întrecerii socialis
te, aplicarea pe scară largă a me
todelor sovietice: Brediuc la tree- 
riș și Buneev la dezmiriștit, cons
tituie angajamente pe care întregul 
colectiv este hotărît să le îndepli
nească.

chiaburilor, se sfătuiește cu unuî 
și cu altul, dar în a cărui suflet 
persistă dorința de a intra în gos
podăria colectivă. Punctul eulmi- 
nant al acestui episod se atinge 
atunci cînd fiul lui „Angheluță”, 
„Ionuț", arată celorlalți tineri co
lectiviști îndoiala tatălui său 
printr-o formă satirică care a stîr- 
nit pe bună dreptate rîsul colecti
viștilor. Acest lucru, precum și pro
cesul întreg de frămîntări pe care 
le-a avut, l-ia făcut pe „Angheluță” 
să lase la o parte vorbele și șoap
tele chiaburilor, l-a făcut să as
culte de îndemnul partidului, și în 
sfîrșit, cînd a aflat „meșteșugul" 
obținerii de recolte mari, s-a hotă
rît să intre în gospodăria colectivă.

Revista muzicală a fost pusă în 
scenă de Hațegan Dumitru, iar a- 
daptarea muzicală a fost realizată 
de profesoara Contor Letiția. In 
formația corului au intrat elevele 
fruntașe din clasele a VIII-a, a 
IX-a, a X-a și a Xl-a.



Toată atenția îngrijirii culturilor și pregătirii pentru recoltări

Ajutor reciproc la îngrijirea culturilor

SFATUL S. M. T.

Sfatul popular și organizația de 
bază din comuna Bărăbanț au mo
bilizat lârg țărănimea muncitoare 
la îngrijirea culturilor. In comună 
au fost larg folosite mijloacele a- 
gitației politice de masă, ca : con
ferințele, panoul de onoare, gazeta 
de perete și alte forme, iar agitato
rii, deputății și activul fără de par
tid au intensificat munca politică 
lămurind țăranii muncitori despre 
importanța îngrijirii culturilor. In 
urma acestui fapt, timpul prielnic 
a fost folosit din plin, reușin-

Organizația de bază din satul 
Coșlariu neglijează în mod , neper - 
mis agitația politică de masă în 
perioada de îngrijire a culturilor.

Secretarul organizației de bază, 
tovarășul Orbuț Florian, nu se în
grijește ca agitatorii să fie instru- 
jți temeinic și cu regularitate, în
deosebi în ce privește problemele 
actuale în agricultură. Colectivul 
de agitatori este descomplectat, 
unii tovarăși plecînd din localitate, 
iar biroul organizației de bază nu 
s-a preocupat pentru selecționarea 
de noi tovarăși și confirmarea lor

Pregătirile pentru recoltat și treerat trebuiesc intensificate
Pentru a asigura recoltatul și 

treeratul la păioase, țăranii mun
citori din comunele raionului nos
tru și-au pregătit din vreme unel
tele și mașinile de recoltat și mij
loacele de transport necesare aces
tor lucrări, dovedindu-se că Ho
tărîrea partidului și guvernului cu 
privire la campania de vară a 
avut un larg ecou în rîndurile ță
rănimii muncitoare.

Mai '-sînt însă unele comune, 
unde pregătirile pentru recoltat și 
treerat se desfășoară cu multă în

îngrijirea culturilor — o sarcină de mare importanță
Ploile căzute din abundență au 

favorizat mult creșterea buruieni
lor și acest lucru impune o mai 
mare preocupare pentru distruge
rea lor. Cu toate că 'în mul
te comune și sate țăranii mun
citori au acordat o atenție • ma
re lucrărilor de îngrijire a 
culturilor, mai sînt încă lipsuri 
destul de mari în această direcție. 
Unele comitete executive ale sfa
turilor populare, ca cele din Oar
da de Jos, Benic, și altele, 

nu țin cont că timpul pentru îngri
jirea culturilor și recoltare este 
mult scurtat din cauza iernii grele 
pe care am avut-o, și merg pe li
nia dezinteresării, pe cea de a lăsa 
lucrările să meargă de la sine. 
Așa se explică de ce în comuna 
Benic mai există încă o suprafață 
mare de porumb la care nu s-a 
efectuat încă prașila I, iar în la
nurile de păioase au rămas multe 
buruieni, ceea ce împiedică dez
voltarea plantelor. In ultimul timp 
vremea s-a îmbunătățit, dar cu 
toate acestea comitetul executiv al 
sfatului popular și organizația de 
bază rămîn indiferente față de 
faptul Că lucrările de îngrijire a 

du-se ca pînă în prezent să se ter
mine în întregime prima prașilă lă 
porumb, cartofi, floarea-soarelui și 
sfeclă. De asemenea s-a efectuat 
prășită a Il-a la peste 160 hectare 
din aceleași culturi.

De o deosebită importanță este 
faptul că țăranii muncitori, în do
rința de a obține rezultate cît mai 
bune în munca de îngrijire a cul
turilor, folosesc la maximum pră- 
șitorile trase de animale și se ajută 
reciproc în folosirea acestora. Așa, 

O organizație de bază care neglijează munca politică

de către adunarea generală a orga
nizației. j

Biroul organizației de bază nu 
folosește în munca de agitație 

nici gazeta de perete, privind cu 
nepăsare lipsa de activitate a co
lectivului de redacție.

Din cauză că colectivul de re
dacție nu a fost îndrumat și nici 
nu s-a analizat munca acestuia, 
gazeta de perete apare neregulat, 
nu ilustrează evenimentele ce se 
petrec în viața satului, este ruptă 
de actualitate, iar în loc de arti

cetineală. Așa este, de pildă, ca
zul comunei Stremț, unde din lip- 
sa de preocupare a comitetului 
executiv (președinte Munteanu 
Ion) munca de reparații a unelte
lor și mașinilor se desfășoară ne
corespunzător. Mai mult, comite
tul executiv deși cunoaște preve
derile hotărîrii care precizează că 
reparatul batozelor trebuie să fie 
gata pînă la 20 iunie, totuși ră- 
mîne indiferent față de faptul că 
chiaburul Pușcaș Dumitru, care 

culturilor se tărăgănează de pe o 
zi pe alta, neluînd măsuri de orga
nizare a muncii. Deși în comună 
există numeroase rarițe, țăranii 
muncitori n-au fost îndrumați' să 
le transforme in prășitori spre a 
grăbi lucrările la prășit.

In comuna Oarda de Jos, comi
tetul • executiv > al sfatului popular 
comunal (președinte Cîndea Cor
nel) privește în mod superficial 
sarcinile. Comitetul executiv nu fo
losește ajutorul prețios al deputa- 
ților în mobilizarea țăranilor mun
citori, lucrează ne organizat, din 
care cauză nu obține rezultate sa
tisfăcătoare în muncă. Grav este 
faptul că nu întotdeauna se ține 
cont de unele propuneri în scopul 
lichidării lipsurilor.

Nici organizațiile 'de bază din 
comună și satele aparținătoare 
nu-și desfășoară activitatea la ni
velul sarcinilor. Agitatorii nu sînt 
temeinic instruiți, din care cauză, 
în locul unei munci politice, ei duc 
mai mult o muncă administrativă. 
Slabă este și activitatea gazetelor 
de perete, a agitației vizuale în 
comună și satele aparținătoare. De 

asemenea, la conferințele ce se 
țin Ia căminele culturale — oe-i 

de pildă, țăranul muncitor Fara 
Ștefan a prășit cu prășitoarea și' 
vitele sale porumbul țărancei mun
citoare Fara Elena, iar țăranul 
muncitor Păcurar Alexandru a îm
prumutat prășitoarea țăranilor 
muncitori Covaci Gheorghe, Mun- 
teanu Nicolae și alții.

In această comună se acordă o 
deosebită atenție și lucrărilor în 
vii unde, pentru a combate mana, 
s-a efectuat pînă în prezent și 
stropitul al doilea.

cole, la gazetă sînt publicate anun
țuri și afișe.

Organizația de bază are datoria 
să treacă de îndată la reorgani
zarea colectivului de agitatori și 
al colectivului de redacție al ga
zetei de perete, să pună aici oa
meni cu tragere de inimă, dornici 
să desfășoare o muncă susținută 
de agitație, care să contribuie în 
mod activ la educarea și mobiliza
rea țăranilor muncitori în lupta 
pentru o recoltă bogată, pentru 
făurirea unei vieți îmbelșugate și 
fericite.

MUNTEANU AUREL 

posedă trei batoze, nu are încă 
nici una reparată, gata pentru re
cepție.

Cum vremea recoltatului și a 
treeratului bate la ușă, comitetul 
executiv al sfatului popular trebuie 
să acorde toată atenția pregătirilor 
de recoltat și treerat și să ia mă
suri eficace menite să curme tără
gănarea reparațiilor și care să 
ducă la obținerea succesului de
plin în asigurarea pîinii poporului 
muncitor.

drept, și acestea puține la număr 
— nu sînt mobilizați țăranii mun
citori spre a participa în număr 
cît mai mare.

întreținerea culturilor trebuie să 
constituie o preocupare de zi cu 
zi a sfaturilor populare și a orga
nizațiilor de bază de la sate, deoa
rece de efectuarea acestor lucrări 
depinde în mare măsură dobîndi- 
rea unor recolte bogate.

Ca o sarcină de mare importan
ță ce stă în prezent în fața sfatu
rilor populare și a organizațiilor 
de bază, este intensificarea muncii 
politice de lămurire a țăranilor 
muncitori, spre a nu mai aplica 
metode, de muncă înapoiate, cum 
sînt rărițatul și mușuroitul care pro
voacă pierderi de recoltă. Țăranii 
muncitori trebuiesc îndrumați să 
transforme rarițele în prășitori și 
să le folosească în efectuarea mun
cilor de prășit.

Este o datorie patriotică a fiecă
rui om al muncii care lucrează în 
agricultură, să intensifice lupta 
pentru o recoltă bogată, asigurînd 
astfel o continuă îmbunătățire a 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

Zilele acestea s-a ținut la stați
unea de mașini și tractoare din 
Alba-Iulia sfatul S.M.T., la care au 
participat delegați de la sfaturile 
populare, președinții gospodăriilor 
agricole colective și ai întovărășiri
lor agricole din raionul Alba și 
Ilia, deservite de S.M.T. Alba cu 
mașini și tractoare.

Tovarășul Cîmpeanu Aurel, pre
ședintele sfatului S.M.T., prezentînd 
darea de seamă asupra felului cum 
S.M.T. Alba și-a dus la îndeplinire 
sarcinile trasate de partid și gu
vern prin hotărîrea cu privire la 
executarea campaniei agricole din 
primăvara anului 1954 în munca 
desfășurată pe ogoarele gospodă
riilor . colective, întovărășirilor a- 
gricole și a țăranilor muncitori cu 
gospodărie individuală în campania 
de primăvară, a arătat că planul 
pe stațiune în această campanie a 
fost realizat în procentaj de 114%. 
Dintre mecanizatorii stațiunii s-au 
evidențiat în mod deosebit tracto
riștii Popovici Ilie, Popa Ion, Cri- 
șan Cornel și alții, care au obținut 
însemnate depășiri de plan. In rea
lizarea planului pe brigăzi, în frun
te s-a situat brigada Vil-a condu
să de șeful de brigadă, Marcu Si-

Consfătuirea fruntașilor în creșterea 
animalelor

De curînd a avut loc la sfatul 
popular raional o consfătuire cu 
fruntașii în creșterea animalelor 
din raion la care au participat 
peste 150 de crescători de animale 
fruntași, dintre țăranii muncitori 
cu gospodării individuale, întovără
șiți, colectiviști și muncitori din 
gospodăria agricolă de stat.

Consfătuirea a fost deschisă de 
tovarășul Hada Dionisie, șeful 
secției agricole a sfatului popular 
raional, care a arătat rolul de sea
mă al consfătuirii în lupta pentru 
înfăptuirea planului local de mă
suri în domeniul creșterii șeptelu- 
lui.

Participanții la consfătuire au 
ascultat cu interes cuvîntul tova
rășului Cornea Ion, cioban fruntaș 
din comuna Vințul de Jos, care a 
vorbit despre felul cum a muncit 
el pentru îmbunătățirea rasei la 
cele 21 oi ale sale. El a arătat cum 
prin încrucișarea oilor din rasa ti
gaie cu merinos, a obținut oi cu 
lînă fină din rasa spancă. Datorită 
grijii deosebite ce le-o acordă, fe- 
rindu-le de intemperii, păstrîndu-le 
curățenia și hrănindu-le bine, în 
primăvara aceasta el a obținut 3—4 
kg. lînă fină de la o oaie. „După 
predarea în întregime a cotei către 
stat — a spus vorbitorul — mi-a 
rămas o cantitate însemnată de 
lînă pentru nevoile casei, din care 
valorificînd o cantitate însemnată, 
voi dobîndi un venit frumos". Vor
bitorul a scos apoi în evidență în
semnătatea mare pe care o are 
stațiunea de montă artificială de 
lă Vințul de Jos în îmbunătățirea 
rasei la oi.

Luînd cuvîntul la această con
sfătuire tovarășul Salcău Ion, pre
ședintele gospodăriei colective din 
Obreja, a arătat că fermele zooteh
nice asigură venituri mari gospo
dăriei. Astfel, anul trecut colecti
viștii, dezvoltînd ferma de porci, 
și-au asigurat un lot de 15 scroafe 
din rasa Bazna și de la care, da
torită aplicării regulilor zootehnice 
și sanitar-veterinare, s-au obținut în 
medie 11 purcei de la fiecare 
scroafă. Acordînd o atenție deose

mion, care și-a realizat planul în 
proporție de 144%.

Din darea de seamă cît și mai 
ales din discuțiile purtate au re
ieșit și unele lipsuri ce au exist, 
în activitatea S.M.T.-ului Alba, 
care prin măsurile luate au fost li
chidate la timp.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Ananie Ion, in
giner agronom șef al stațiunii, 
dînd o serie de îndrumări menite 
să ducă la sporirea producției agri
cole. Totodată el a recomandat 
gospodăriilor colective să aplice la 
căratul paielor de la batoză siste
mul plasei cu sîrmă, cu tracțiune 
animală, prin care se economisesc 
foarte multe brațe de muncă.

Sfatul S.M.T. a aprobat un pro
iect de hotărîri care cuprinde o se
rie de măsuri ce trebuie luate în 
vederea îndeplinirii de către S.M.T., 
gospodăriile colective și întovără
șirile agricole a sarcinilor trasa 
de partid și guvern prin Hotărîrea 
cu privire la executarea lucrărilor 
de îngrijire a culturilor, recoltat, 
dezrmriștit, treerat, însămînțări și 
arături adînci de toamnă, precum 
și cu privire la realizarea planului 
de colectare pe 1954.

bită bazei furajere, colectiviștii 
și-au asigurat importante cantități 
de porumb murat, fînuri și concen
trate, ca porumb, orz și ovăz, iar 
prin folosirea lor raționată, ei au 
obținut în iarnă 10 litri de lapte 
pe cap de vacă, cu un procent de 
grăsime de peste 3,5%. Acum pro
ducția la lapte este în continuă 
creștere.

Dintre muncitorii din sectorul 
zootehnic prezenți la consfătuire a 
luat cuvîntul tovarășul Chirilă Si- 
mion, mulgător fruntaș la G.A.S. 
Galda de Jos. Prin curățenia 
desăvîrșită, alimentația la ore 
fixe, spălarea și masajul uge
rului înainte și în timpul mulsului, 
precum și prin administrarea hra
nei în raport cu cantitatea de lap
te obținută pe cap de vacă a ară
tat că el — reușește să depă
șească zilnic sarcina de plan. De 
la vaca „Elvira", de pildă el mul
ge zilnic peste 25 litri de lapte.

Au mai luat cuvîntul numeroși 
țărani muncitori și colectiviști, 
care au vorbit despre experiența 
și rezultatele obținute de ei ' 
creșterea animalelor și a produc
ției animale.

Tovarășul Bărbănțan Gheorghe, 
șeful serviciului zootehnic al ra
ionului, medicul veterinar Dr. Sin- 
galievici și inginerul Bogdan au 
dat prețioase îndrumări în legătură 
cu îngrijirea animalelor, îmbunătăți
rea rasei, combaterea bolilor și 
asigurarea bazei furajere la ani
male.

Din consfătuire a reieșit că, prin 
rezultatele obținute de gospodăriile 
colective și de unii țărani munci
tori cu gospodărie individuală, pe 
tărîmul creșterii animalelor, se do
vedește în mod convingător impor
tanța aplicării regulilor prevăzute 
de zootehminim. Faptul că țăranilor 
muncitori li s-au acordat înser- 
nate avantaje prin legea cu privii 
la măsurile pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor în anii 1954- 
1956, dă posibilități nelimitate cres
cătorilor de animale pentru mări
rea șeptelului de animale, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață 
a. celor ce muncesc.



VIAȚA DE PARTID

Organizațiile de bază să intensifice munca 
pentru realizarea sarcinilor plenarei lărgite a 0. C. al P. M. R.

Ne scriu corespondenții voluntari

Zilele trecute, Comitetul raional 
de partid a analizat într-o ședință 
a sa, felul cum muncesc organiza
țiile de bază din raion pentru tra
ducerea în viață a planului local de 
măsuri economice ce a fost întocmit 
pe baza sarcinilor reieșite din ple
nara lărgită a C.C. al P.M.R. din 
19—20 august 1953.

Din referatul prezentat de tova
rășul Todea Iosif, secretar al Co
mitetului raional de partid Alba, 
precum și din discuțiile purtate pe 
marginea referatului, a reieșit că 
majoritatea organizațiilor de bază 
din raion au mobilizat masele de 
oameni ai muncii pentru traduce
rea în viață a programului de mă
suri economice elaborat de plena
ra lărgită a C.C. al P.M.R. din 
19—20 august, menit să ducă 
la satisfacerea într-o măsură din 

<ce în ce mai mare a nevoilor ma
teriale și culturale ale celor ce mun
cesc.

Avînd sprijinul organizației de 
bază, conducerea fabricii „Sîntim- 
bru“ a intensificat munca în vede
rea îndeplinirii sarcinilor reieșite 
din plenara din august a C.C., reu- 
șindu-se astfel să se termine locu
ințele muncitorești și să fie date 
muncitorilor în folosință. De ase
meni, s-a amenajat clubul și s-a 
construit o creșă pentru copiîi 
muncitorilor, tehnicienilor și func
ționarilor de la fabrică. Mai mulți 
muncitori din fabrică au primit îm
prumuturi din partea statului pen
tru a-și construi locuințe indivi
duale, unele din ele fiind deja 
terminate.

La întreprinderea Ziatna, în ur
ma măsurilor luate de conducere, 
au fost înfăptuite o Serie de lu
crări privind protecția muncii ast
fel că s-au îmbunătățit simțitor 
condițiile de muncă.

Cu sprijinul permanent primit din 
partea organizației de bază, con
ducerea întreprinderii „Horia" a 
reușit ca prin folosirea rațională 
a resurselor locale să producă 
mai multe bunuri de larg consum 
ca: sobe, căruțe, găleți galvani- 
zate, umerașe de lemn pentru hai
ne, felinare, etc.

Desfășurînd o largă activitate 
politică, multe organizații de bază 
din comune au reușit să mobilizeze 
țăranii muncitori pentru înfăptui

Din activitatea femeilor din raionul nostru
Trecerea activității obștești a fe- 

■meilor în cadrul sfaturilor popu
lare a dat posibilitate comitetelor 
-executive să antreneze un număr 
mai mare de femei la conducerea 
treburilor de stat și gospodărești, 
folosind inițiativa creatoare a aces
tora în acțiunile economice și so- 
cial-culturale.

Activitatea desfășurată de fe
meile muncitoare din raionul nos
tru este cu fiecare zi ce trece tot 
mai rodnică. Ea exprimă hotărîrea 
lor de a-și închina toate forțele 
vieții noi. In raionul nostru 426 
femei sînt antrenate în întrecerea 
patriotică la cultivarea grădinilor 
de zarzavaturi, cît și .la îngrijirea 
culturilor desfășurînd o largă ac
tivitate pentru a contribui la spo
rirea producției agricole. Un nu
măr de peste 50 femei din comuna 
Cricău au contribuit prin muncă 
voluntară la terminarea căminului 
cultural din comună. Asemenea 
lor au procedat și un număr în
semnat de fenaei din comuna 
JStremț, iar în orașul Alba-Iulia un 

rea a o serie de lucrări de folos ob
ștesc. In comunele și satele Ga.lda 
de Jos, Vințul de Jos, Bucerdea, 
Ighiu și altele, s-au construit po
duri prin contribuția voluntară e- 
fectivă a țăranilor muncitori.

Nu de mult timp a fost pusă în 
funcțiune brutăria mecanizată din 
orașul Alba-Iulia, prin care se 
pune la dispoziția oamenilor mun
cii din raion tot mai multă pîine șt 
de mai bună calitate; s-a lărgit 
rețeaua comercială, deschizîricTu-se 
două magazine universale în co
munele Teiuș și Vințul de Jos, iar 
altele trei sînt în curs de deschi
dere.

Hotărîrile plenarei lărgite din 
august 1953 trasează ca sarcini de 
mare importanță lichidarea rămî- 
nerii în urmă a producției agricole 
și dezvoltarea neîncetată a șepte- 
lului. Luptînd pentru îndeplinirea 
acestor sarcini, numeroși țărani 
muncitori, cum sînt cei din comu
nele Mihalț, Bărăbanț, Sîntimbru, 
Vințul de Jos și altele, acordă o 
mai mare importanță sporirii pro
ducției agricole prin aplicarea re
gulilor agrotehnice, creșterii vite
lor și în special a vacilor de lap
te. De asemeni, gospodăriile a- 
gricole colective din raion, că Cis- 
tei, Obreja, Țelna, Oiejdea, au dez
voltat simțitor fermele zootehnice 
de vaci, oi, 'porci, etc. și colecti
viștii luptă pentru a .spori produc
tivitatea acestora.

Totuși, față de realizările ce s-au 
obținut în îndeplinirea planului lo
cal de măsuri economice, mai exis
tă o serie de lipsuri.

Astfel, nu s-au îndeplinit în în
tregime sarcinile privitoare la a- 
provizionarea oamenilor muncii cu 
carne, lipsă de care în primul rînd 
se face vinovat organul raional 
C.S.C. și unele comitete executive 
ale sfaturilor populare, care au ne
glijat în mod nepermis munca 
pentru realizarea planului la colec
tările de carne.

Lipsuri serioase s-au manifestat 
și în activitatea Comitetului execu
tiv al sfatului popular al orașului 
(președinte tov. Stoia Pavel), cars 
a tărăgănat în mod nepermis ter
minarea băii comunale. O cauză a 
acestei stări de lucruri este faptul 
că în această privință comitetul 
executiv al sfatului popular raional 

număr de 65 tovarășe au curățit 
prin muncă voluntară cimitirul 
Eroilor și parcul orașului. t

In cinstea zilei de 1 iunie femei
le din raionul nostru și-au intensi
ficat munca lor în jurul unităților 
de copii și sanitare. Astfel ele au 
fost antrenate la munci voluntare 
de sprijin. Din inițiativa de
legatelor de femei din strada 
I.C. Frimu s-au donat Casei copi
lului, Spitalului de copii și altor 
unități de copii, cantități însem
nate de biscuiți și bomboane și 
un mare număr de jucării.

Cu toate aceste succese, din ex
periența muncii de pînă acum, s-a 
dovedit că este necesară o mai 
mare preocupare pentru antrena
rea femeilor în munca de sprijinire 
a organelor locale ale puterii de 
stat. De acest lucru trebuie să țină 
seama unele comitete executive ale 
sfaturilor populare, cum ar fi cele 
din Teiuș, Pețelca, Hăpria și alte
le, care manifestă neîncredere în ca
pacitatea femeilor, neacordînd aten

n-a efectuat un control sistematic 
asupra felului cum muncește sfatul 
popular orășenesc.

In ceea ce privește creșterea ani
malelor, deși s-au obținut însem
nate succese față de anii trecuți, 
față de posibilitățile existente, nu 
s-a făcut totul.

Unele sfaturi populare, ca cele 
din comunele Feneș, Berghin Oarda 
de Jos și altele, privesc. încă cu mul
tă ușurință această importantă pro
blemă neluînd măsurile cele mai 
eficace care să ducă la creșterea 
șeptelului de animale.

O lipsă serioasă a avut-o și con
ducerea U.R.C.A.D. Alba-Iulia, 
pentru că n-a tras ~cu toată serio
zitatea la răspundere Agevacoop-ul 
(responsabil tov. Capră Hristache), 
pentru lipsa de răspundere de care 
a dat dovadă prin neîndeplinirea 
sarcinii de reînființare a crescăto
riei sistematice de păsări. Conduce

rea U.R.C.A.D.-ului a neglijat apoi și 
problema eleșteului de la Stremț.

Propunerile făcute în cadrul dis
cuțiilor, va da posibilitatea Comi
tetului raional să lupte cu mai 
multă hotărîre pentru mobilizarea 
oamenilor muncii la realizarea în 
întregime a planului local de mă
suri economice.

Pentru înfăptuirea cu succes a 
sarcinilor reieșite din plenara lăr
gită din august 1953 a C.C. al 
P.M.R., Comitetul raional de 
partid a trasat organizațiilor de 
bază sarcini de a intensifica acti
vitatea politică, de a analiza pe
riodic în adunările deschise felul 
cum se desfășoară munca pentru 
îndeplinirea sarcinilor prevăzute 
de .plenară și să ia hotărîri con
crete în vederea asigurării îndepli
nirii în c 1 mai bune condițiuni a 
acestora.

Repartizarea de sarcini concrete 
fiecărui comunist și apoi efectua
rea unui control permanent al exe
cutării acestor sarcini este con
diția principală pentru asigurarea 
realizării cu succes a hotărîrilor 
partidului și ale propriilor hotărîri 
luate de organizațiile de bază.

Desfășurînd o susținută muncă 
politică de educare a oamenilor 
muncii, stimulînd ' inițiativa lor 
creatoare, organizațiile de bază vor 
reuși să mobilizeze masele la în
făptuirea mărețelor sarcini trasate 
de partid și guvern.

ție suficientă atragerii maselor de 
femei la diferite acțiuni întreprinse.

Un bun prilej de îmbunătățire a 
muncii în rîndul femeilor îl consti
tuie alegerile delegatelor pe grupe, 
de femei care se desfășoară în 
prezent și în raionul nostru pe cir
cumscripții electorale. Cu prilejul 
alegerii delegatelor pe grupe de 
femei, ce au avut loc în Alba-Iulia, 
au fost realese, tovarășele Popa Ma
ria, Catichi Elisabeta și altele, 
care s-au angajat să-și îndepli
nească cu cinste sarcinile. Cu mul
tă dragoste și încredere au primit 
tovarășele din sectorul Partoș ale
gerile de delegate care s-au des- 
iășurat în cursul săptămînii aces
teia, alegînd pe cele mai bune femei 
ca: Drtmbărean Maria, Bunaciu A- 
nuța, Panța Maria și alte tovarășe, 
care și-au exprimat hotărîrea de 
a-și duce sarcinile trasate la înde
plinire, de a lupta fără șovăire, 
pentru traducerea în viață a Ho
tărîrilor partidului și guvernului.

NISTOR ANA

Examenele de sfîrșit de an
Elevele clasei a V-a de la Liceul 

de fete din Alba-Iulia au dat nu 
de mult examenul de sfîrșit de an 
la limba rusă. Insușindu-și încă 
din timpul anului materialul pre
dat, elevele acestei clase au dove
dit prin fapte dorința de a-și însuși 
limba rusă.

Strădania lor nu a fost zadarnică. 
La examen, toate elevele au obți
nut note bune. Printre cele frun
tașe se numără și elevele Almăjan 
Elena, Ciugudean Maria, Negruțac 
Margareta și altele.

ELENA OANA

Secție fruntașă pe regională
De curînd, colectivul de muncă 

de la . Secția L. 5 Alba-Iulia a săr
bătorit un eveniment deosebit de 
important. Datorită muncii pline

Concursul de creații populare
In cinstea celei de a zecea ani

versări a eliberării patriei noastre 
și a celei de a zecea aniversări a 
A.R.L.U.S.-ului, C.G. ARLUS în 
colaborare cu C.C.S., U.T.M., Mini
sterul Culturii, M.F.A., U.C.C.M.,
Uniunea Artiștilor Plastici, Casa 
Centrală a Creației populare, In
stitutul de Folklor și Muzeul Na
țional de Artă Populară organizea
ză un concurs de creații populare 
pe tema : Prietenia Romîno-Sovie- 
tică.

Concursul se organizează pen
tru următoarele ramuri de creație:

1. Artă populară (plastică și a- 
plicată.)

a) Cusături populare și broderii 
(cămăși, poale, iii, fețe de masă, 
de cărți, etc).

b) Țesături populare (fote, ca- 
trințe, vîlnic, marame, carpete, 
ștergare, fețe de masă, învelitori 
de carte, etc.)

c) Lucrări în piele '(cojoace, chi
mire, curele, pieptare, pungi, sem
ne de carte, învelitori de albume, 
etc.)

d) Increstături în lemn (fluere, 
cobze, tulnice, naiuri, bîte, garni
turi de birou, casete, jucării, bli
de, linguri, mobilă, etc.)

e) Sculpură în lemn, cărbune, 
sare, os, cizelare în metal, ma
chete turnate, etc.

f) Gravură și caricaturi.
g) Picturi și desene pe diferite

Autoimpunerea — pîrghie puternică 
în ridicarea economică și culturală 

a satelor noastre
(Urmare din pag. I-a)

De lipsă de preocupare a 
dat dovadă și comitetul executiv 
al sfatului popular din comuna 
Teiuș țâre, din cauză că n-a asi
gurat temeinic pregătirea adunării, 
aceasta s-a amînat. Aci a lipsit și 
sprijinul organizației de bază și 
chiar al deputaților, care au ne
glijat în mare măsură ținerea con
sfătuirilor pe circumscripții.

Autoimpunerea prezintă un pu
ternic mijloc de înflorire a satelor 
și în același timp de întărire con
tinuă a legăturilor sfaturilor popu
lare cu masele largi de țărani 
muncitori, de antrenare a acestora 
la conducerea treburilor obștești. 
De aceea, comitetele executive ale 
sfaturilor populare trebuie să acor
de toată atenția pregătirii adunări
lor de autoimpuneri, asigurînd par

de însuflețire pe care au desfășu
rat-o în cadrul întrecerii socialiste 
precum și aplicării pe scară larga 
a metodelor înaintate de munca, 
ca cele a suflajului, a reparării 
traversei în cale, Covaliov și alte
le, muncitorii de aici au reușit 
să-și depășească sarcinile de plan 
pe luna mai cu peste 2°/o. De ase
menea, prin folosirea metodei Cuz- 
nețov și prin valorificarea rezerve
lor interne în cursul lunii mai, ei 
au realizat o economie de peste 
9.000 lei.

In urnea rezultatelor obținute, 
secția L. 5 a fost declarată frunta
șă pe regionala C.F.R. Timișoara, 
înmînîndu-i-se, zilele trecute „dra
pelul de secție fruntașă" în dome
niul întreținerii.

MUNTEAN GH.

materiale în ulei, tempera, acuare
lă, cărbune, creion.

h) Decorarea artistică a gazete
lor de perete.

i) Ceramică (ulcioare, farfurii, 
străchini, cești, căni, vase de flori, 
figurine, etc.)

j) împletituri în pai, papură, ră
chită (bîte, coșuri, pălării și alte 
obiecte casnice.)

2. Cîntece populare pentru so
liști vocali sau coruri, melodii pen
tru instrumente populare, solo 
sau pentru tarafuri, sau orchestre 
populare.

3. Poezii, scenete, basme popu
lare, strigături.

La acest concurs pot participa 
toți oamenii muncii, creatorii popu
lari, indiferent de vîrstă care, acti
vează în cadrul cluburilor sindica
le, căminelor culturale, caselor de 
citit, colțurilor roșii din G.A.S., 
G.A.C., S.M.T., în cooperativele de 
producție artistică meșteșugărească, 
și școli, precum și creatorii popu
lari individuali.

Participarea la concurs se face 
pe bază de angajament, sub for
mă de scrisoare care va fi semnată 
de responsabilul cercului de crea
tori populari, sau în cazul creato
rilor populari individuali, de fie
care creator în parte. Angajamen
tele de înscriere se depun la comi
sia comunală, de întreprinderi, 
U.C.E.C.O.M., școală, etc.

ticiparea cît mai largă la dezbaterea 
problemelor ce se ridică. Trebuiesc 
mobilizați deputății în ținerea de 
consfătuiri și popularizarea largă 
a realizărilor dobîndite pînă acum 
prin autoimpunere.

Organizațiile de bază au datoria 
să sprijine intens această impor
tantă acțiune, să mobilizeze comu
niștii spre a constitui exemple 
demne de urmat, iar agitatorii să 
ridice neîncetat nivelul muncii po
litice pentru lămurirea țăranilor 
muncitori de a participa la realiza
rea lucrărilor votate.

Să depunem toate forțele pentru 
a face din .acțiunea de autoimpu
nere un puternic mijloc de înflorire 
a satelor, de ridicare neîncetată a 
nivelului de trai material și cultu
ral al țărănimii noastre munci
toare I



Din țările de democrație populară

Industria grea a R. P. Chin
Ziarul „Jenminjibao" relatează 

că uzina de tuburi laminate fără 
cusătură a combinatului metalur
gic din Anșan a îndeplinit planul 
pe primul semestru al anului 1954. 
întreaga producție a uzinei este 
producție de calitate excelentă.

După cum relatează ziarul, mi
nerii de la mina Nr. 3 din bazinul 
carbonifer Hegan au îndeplinit cu 
zece zile înainte de termen planul

La uzina „Dimavag44 din
Uzina de construcții mecanice 

„Dimavag" din Diosgyor a primit 
de șapte ori titlul de uzină frun
tașă. In cadrul întrecerii socialis
te, inițiate în cinstea Congresului 
al III-lea al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria, muncitorii 
acestei uzine s-au evidențiat din 
nou, îndeplinind planul pe luna a- 
prilie în> proporție de 104,6%, iar 
planul pe luna mai în proporție de 
no%.

Muncitorul Gyula Meszâros a 
îndeplinit zilnic cinci norme, iar 
echipa lui Jozsef Papp, de la sec
ția de forjă, și-a îndeplinit planul 
în proporție de 278%. Muncitoarea

Industria zahărulu
încă din primii ani după națio

nalizarea industriei, în industria 
zahărului producția a sporit de 
cîteva ori. In prezent, producția de 
zahăr a R.P. Bulgaria este de pa
tru ori mai mare în comparație cu 
anul 1947.

Astfel, de pildă, din septembrie 
1953 fabrica de zahăr de stat din 
Gorna Oriahovița a sporit produc
ția cu 25%.

Sporirea producției de zahăr a

Condițiile de trai ale poporului coreean 
se îmbunătățesc necontenit

In Coreea de nord, condițiile de 
trai ale populației muncitoare se 
îmbunătățesc pe zi ce trece. Pe 
lîngă întreprinderile industriale și 
miniere din țară au fost construite 
noi cămine pentru muncitori. Mun
citorii și funcționarii pot cumpăra 
alimente și alte produse la prețuri 
reduse.

„Manevre14 ciudate
Timp de două zile — la 14 și 15 

mai a răsunat deasupra pășunilor 
și ogoarelor verzi, primăvăratice, 
ale comitatului Fife din Scoția 
vuietul avioanelor militare, acom
paniat de bubuitul artileriei. Aveau 
loc manevrele combinate ale for
țelor aeriene și terestre engleze. 
Acestor manevre li s-a dat denu
mirea cifrată „Lion's tracg". După 
cum relatează ziarele engleze, a- 
ceste manevre s-au desfășurat în 
condiții foarte apropiate de cele 
de luptă.

In orice caz, s-au putut constata 
abateri cu totul deosebite de la 
manevrele obișnuite. Parașutiști 
căzuți convențional în „captivita
te", în mîinile „inamicului" con
vențional au suferit maltratări 
foarte puțin convenționale. Unii 
au fost bătuți cu bastoane de cau
ciuc, unii au fost puși în lanțuri, 
ar alți au fost chiar... torturați 1

Intr-o convorbire cu un cores- 
oondent al ziarului „Sunday Ex
press", unul dintre acești „prizo- 
lieri" convenționali a relatat ur- 
nătoarele:

:e obține succese continue 
de producție pe luna mai. Pînă la 
sfîrșitul lunii mai, minerii de la 
această mină au extras mai mult 
de 8.000 tone de cărbune peste 
plan.

Colectivul trustului de cercetări 
geologice al direcției minelor din 
Datun, care efectuează lucrări de 
prospectări de noi zăcăminte de 
cărbune, a îndeplinit cu cinci zile 
înainte de termen planul pe luna 
mai. (Agerpres)

Diosgyor — R. P. Ungară
Toth și-a îndeplinit planul de 
producție în proporție de 400%. A- 
ceste succese au avut drept rezul
tat acordarea Steagului Roșu 
transmisibil al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria u- 
zinei „Dimăvag".

Muncitorii acestei uzine și-au 
luat angajamentul să îndeplinească 
planul de producție pe cel de al 
doilea trimestru al anului curent în 
proporție de 103% și să depășească 
planul de export. Ministerul meta
lurgiei, siderurgiei și industriei de 
mașini a acordat celor mai buni 
muncitori ai uzinei premii în va
loare de 70.000 forinți.

(Agerpres)

a R. P. Bulgaria
contribuit la creșterea producției 
de produse zaharoase. Sortimentul 
de produse zaharoase este aproape 
de 15 ori mai mare decît în 1947- 
1948.

Combinatul „Industria zahăru
lui" luptă pentru obținerea de 
produse zaharoase de bună calita
te. Pe lîngă combinat funcționează 
consilii speciale care țin seama 
de cerințele oamenilor muncii.

(Agerpres)

La sate crește continuu rețeaua 
de spitale și dispensare, coopera
tive de consum și instituții de în- 
vățămînt. Guvernul coreean a pus 
de asemenea la dispoziția popu
lației satelor mari cantități de 
țesături.

(Agerpres)

NOTE EXTERNE
„Am fost închis într-o celulă, 

dezbrăcat, percheziționat și lovit 
de cîteva ori. Mi s-au răsucit mîi
nile la spate și mi s-au pus cătușe 
fixate de o frînghie întinsă de-a 
lungul peretelui. După interogato
riu, am fost ținut timp de 10 ore 
în această poziție, fără hrană și 
apă..."

Pentru ce a avut nevoie coman
damentul militar englez să supună 
pe soldații englezi unor experien
țe, delicat vorbind, atît de stranii ?

Ziarele „Daily Express" șî „Sun
day Express" scriu că operația de 
lansare a trupelor aeropurtate a 
fost efectuată în condițiile pe care, 
după afirmațiile comandamentului, 
parașutiștii englezi le-ar întîm- 
pina... în China.

După cum arată aceleași ziare, 
participanții la această operație au 
fost avertizați că dacă vor fi lan
sați pe teritoriul Chinei și se vor 
preda, ei vor fi chipurile, supuși 
unor torturi medievale. Tocmai în 
scopul așa-zisei antrenări a solda- 
ților englezi a fost organizată a- 
ceastă adevărată batjocură. Este 
însă suficient să răsfoim ziarele

Noi cooperative agricole 
de producție în R. P. Polonă

In satele R.P. Polone cooperația 
de producție se dezvoltă continuu. 
In ultimele cinci luni, țăranii din 
voevodatul Poznan au înființat a- 
proximativ 220 noi cooperative a- 
gricole de producție. Totodată, 
peste 1.500 de țărani au intrat în 
cooperativele existente.

In voevodatul Wroclaw există 
peste 1.500 de cooperative care. în
trunesc peste 46.000 membri. De 
la începutul anului acesta în voe
vodatul Wroclaw s-au înființat 
peste 130 de noi cooperative. In
tr-o serie de sate s-au înființat de 
asemenea comitete în vederea or
ganizării de noi cooperative agri
cole de producție.

In ultimul timp au fost organi
zate zeci de noi cooperative în voe- 
vodatele Bydgoszcz, Szczecin și în 
alte voevodate ale țării.

Economia națională 
a R. P. Albania 

se întărește an de an
Veniturile bugetului de stat R.P. 

Albania provenite din sectorul so
cialist cresc considerabil de la un 
an la altul. In timp ce în 1950 
veniturile provenite din sectorul 
socialist constituiau 31% din to
talul veniturilor, în 1952 ele au 
sporit la 42%, în 1953-55%, iar 
pentru 1954 se prevede că vor re
prezenta aproape 66% din totalul 
veniturilor. Această creștere a ve
niturilor provenite din sectorul so
cialist indică întărirea economiei 
și creșterea producției.

Pe de altă parte, veniturile din 
buget provenite din impozite și 
taxe înregistrează o continuă scă
dere. In 1950 ele reprezentau 
12,4% din totalul veniturilor bu
getare, iar în 1954 ele vor consti
tui numai 9,5%' din aceste veni
turi, adică cu aproximativ 
157.000.000 leki mai puțin decît 
anul trecut. Prin reducerea cotelor 
obligatorii de produse agricole că
tre stat, țărănimea muncitoare al
baneză va obține mari cîștiguri. 
Pe de altă parte, anul acesta popu
lația albaneză va primi în contul 
împrumuturilor de stat 50.000.000 
leki față de 20.000.000 leki în 1953.

engleze din anul trecut, unde stat 
publicate relatările făcute după în
toarcerea în patrie de către prizo
nierii englezi care au participat la 
intervenția din Coreea, pentru a ne 
convinge că ei s-au bucurat de 
tratamentul cel mai uman din par
cea Armatei populare coreene și a 
voluntarilor chinezi. Cine are ne
voie să calomnieze poporul chinez, 
să ațîțe ta rîndurile soldați.lor bri
tanici dușmănia față de Republica 
Populară Chineză și în ce scop se 
fac toate acestea ? Este vorba pro
babil de o încercare de a aplica ta 
Anglia metodele americane ale răz
boiului psihologic.

însuși faptul că trupele aeropur
tate engleze stat pregătite ta ve
derea unor diversiuni militare îm
potriva Republicii Populare Chineze 
este destul de semnificativ.

Misterul unor tratative
In cursul ultimelor cinci săptă- 

mîni, au avut loc la Teheran trata
tive între guvernul iranian și re
prezentanții așa-numitului consor
țiu petrolifer internațional creat de

Conferința de la Geneva
Ședința din 15 iunie

GENEVA (Agerpres). — De la 
corespondentul special.

Ședința din 15 iunie a conferin
ței de la Geneva a miniștrilor A- 
facerilor Externe a fost consacrată 
dezbaterii problemei coreene.

Nam Ir, ministrul Afacerilor Ex
terne al Republicii Populare De
mocrate Coreene, a supus confe
rinței propunerile delegației Repu
blicii Populare Democrate Coreene 
cu privire la garanțiile asupra con
dițiilor de pacificare în Coreea.

Ciu En-lai, ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Populare 
Chineze, a rostit un discurs în care 
a arătat că propunerile făcute de 
V.M. Molotov în ședința din 5 iu
nie au avut rolul de a sintetiza 
toate problemele asupra cărora se 
putea ajunge la un acord, dar o- 
poziția manifestată față de aceste 
propuneri de delegația Statelor 
Unite și de alte delegații ce ur
mează linia politică , americană a 
dovedit lipsa de dorință de a se 
ajunge la un acord.

Ciu En-lai a arătat că dacă con
ferința s-a dovedit a nu fi în stare 
să ajungă la un acord asupra uni
ficării pașnice a Coreei, este de 
datoria ei să adopte măsuri care 
să consolideze pacea în Coreea șî 
să creeze . condițiile unificării paș
nice a Coreei.

Ciu En-lai a sprijinit propune
rile făcute de Nam Ir și a propus 
ținerea unor ședințe restrînse cu 
participarea celor cinci mari pu
teri și a celor două părți ale Co
reei, pentru a se discuta măsurile 
privind consolidarea păcii în Co
reea.

V. M. Molotov, ministrul Aface
rilor Externe al Uniunii Sovietice, 
a arătat în cuvîntarea sa că pro
punerile făcute de delegația sovie
tică la 5 iunie asupra principiilor 
fundamentale ale reglementării pro
blemei coreene puteau constitui o 
bază pentru reglementarea pașnică 
în Coreea. El a arătat că aceste 
propuneri, care au fost sprijinite 
de către Republica Populară Demo
crată Coreeană și Republica Popu
lară Chineză, au fost rqspinse de ce
lelalte state prezente la conferință, 

companiile americane și engleze 
pentru exploatarea bogățiilor pe
trolifere ale Iranului. Deși tratati
vele s-au desfășurat în mare se
cret, s-a aflat că urmează să se 
stabilească condițiile în care con
sorțiul internațional va accepta să 
reia extracția petrolului iranian, 
sistată în 1951, în urma refuzului 
Statelor Unite și Angliei de a re
cunoaște legea cu privire la națio
nalizarea industriei petrolifere a- 
doptată de parlamentul iranian.

Potrivit comunicatului oficial 
dat publicității la Teheran, la ju
mătatea lunii mai tratativele au 
fost „întrerupte temporar". După 
cum arată ziarul „Ajang", părțile 
n-au izbutit să ajungă la un a- 
cord, din care cauză tratativele au 
ajuns de fapt într-un impas.

Revista „Mosavvar" din Tehe
ran dezvăluie misterul tratativelor. 
Ea relatează că reprezentanții con
sorțiului au cerut să li se acorde 
„dreptul deplin de a administra in
dustria petroliferă iraniană". Aceas- 
tă condiție echivalează cu a cere 
Iranului să renunțe la legea cu 
privire la naționalizarea industriei 
petrolifere, care prevede că iranie

care sub adăpostul steagului Or
ganizației Națiunilor Unite au dus 
timp de trei ani un război în Co
reea.

V.M. Molotov a arătat că acest 
grup de state nu dorește să se gă
sească mijloacele pentru a se aju
nge la rezolvarea problemei co
reene.

V.M. Molotov a arătat că refu
zul de a se crea un organism pe 
întreaga Coree pentru organizarea 
de alegeri dovedește lipsa de res
pect față de drepturile poporului 
coreean, căci o măsură ca alegerile 
pe întreaga Coree trebuie să fie în
deplinită de coreenii înșiși, de po
porul coreean însuși.

In momentul de față, a declarat 
V. M. Molotov, discuțiile au arătat 
că majoritatea participanților la 
conferința de la Geneva fac impo
sibilă ajungerea la o înțelegere 
chiar și în privința primilor pași 
urmărind restabilirea unității na
ționale a Coreei. Delegația sovie
tică — a declarat V.M. Molotov 
se va strădui să obțină ca, în vii
tor, toate posibilitățile să fie folo
site în vederea ajungerii la un a- 
cord asupra reglementării pașnice- 
a problemei coreene pe baza creării 
unui stat coreean unit, independent 
și democratic.

Susținînd propunerile făcute de 
Nam Ir în ședința de marți, V.M. 
Molotov a supus spre examinare, 
în numele delegației sovietice, un 
proiect de declarație comună a 
participanților la conferință, în 
care să se consemneze faptul că 
statele participante la conferința 
de la Geneva au căzut de acord ca 
în așteptarea reglementării defini
tive a problemei coreene, pe baza 
creării unui stat coreean unit, in
dependent și democratic, să nu fie 
întreprinsă nici o acțiune care ar 
putea amenința menținerea păcii în 
Coreea.

Participanții la corrferință își ex
primă convingerea că Republica1 
Populară Democrată Coreeană șî 
Republica Coreeană vor acționa în 
interesul păcii, în conformitate cu. 
declarația propusă.

nii înșiși trebuie să administreze, 
petrolul iranian. Ținînd seama da 
starea de spirit a opiniei publice 
din țară, care se opune oricărei a- 
bateri de la această lege, repre
zentanții autorităților iraniene au 
refuzat să accepte pretențiile con
ducătorilor consorțiului.

Fără îndoială că plecarea la- 
Londra a reprezentanților consor- 
țiului constituie o încercare de a< 
speria Iranul cu perspectiva rupe
rii tratativelor. Definind poziția- 
consorțiului, ziarul „New York 
World-Telegram and The Sun"1 
scrie că a conduce întreprinderile- 
petrolifere din Iran în conformitate 
cu legea naționalizării industriei- 
petrolifere este un lucru imposibil 
și că, deci, această lege trebuie- 
„revizuită". Ziarul recomandă cu 
dezinvoltură autorităților iraniene 
ce să facă, „bizuindu-se pe șah,, 
armată și Medjlis".

Așadar, este limpede că repre
zentanții consorțiului au întrerupt: 
tratativele, nădăjduind să obțină- 
din partea Iranului -acceptarea con
dițiilor. înrobitoare pe care le-au> 
propus pentru rezolvarea conflict 
tului petrolifer.

(din revista „Timpuri Noi"),
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