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In întrecerea socialistă în cinstea zilei de 

23 August să dăm un nou și puternic avînt 
studierii și generalizării sistematice a tot ce este 

nou și înaintat în producție, condiție de seamă 
pentru realizarea sarcinilor trasate de partid și 
guvern, privind dezvoltarea economiei naționale 

și ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.

întrecerea în cinstea glorioasei aniversări IN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST
La 23 August, anul acesta, poporul 
nostru muncitor sărbătorește cea 
de a 10-a aniversare a eliberării 
patriei noastre de către glorioasa 
Armată Sovietică și a răsturnării 
dictaturii fasciste de către forțele 
patriotice populare conduse de 
Partidul Comunist Romîn.

in cinstea acestei glorioase ani
versări, cuprinși de o adevărată în
flăcărare patriotică, oamenii mun
cii din fabrici și uzine, din mine și 
de pe șantiere și alături de ei har
nica noastră țărăniitie muncitoare 
s-au angajat să dobîndească noi 
succese în lupta pentru construirea 
socialismului, pentru traducerea în 
viață a planului de măsuri econo
mice elaborat de plenara lărgită a 
C.C. al P.M.R. din august 1953.

Pe baza analizei profunde a po
sibilităților existente, colectivele 
de muncă de la întreprinderea 
Zlatna, moara Nicolae Bălcescu, 
atelierul „Ardealul”, întreprinderea 
„Gh. Doja” și altele s-au angajat 
să-și îndeplinească sarcinile de 
plan înainte de termen, iar mun
citorii și tehnicienii de la fabrica 
„Simian Bărnuțiu” să economi
sească piele necesară confecționă
rii a peste 450 perechi pantofi de co
pii. Colectivul de muncă de Fa de
poul C.F.R. Teiuș, luptînd din pri
mele zile pentru realizarea angaja
mentelor luate, a economisit în 
cursul lunii iunie peste 200 tone 
combustibil convenționali, realizîn- 
du-și deja angajamentele luate în 
proporție de 28%.

Un puternic ecou a stîrnit în 
mijlocul oamenilor muncii din ra
ion, care lucrează în agricultură, 
chemarea la întrecere a muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor din 
unele gospodării de stat și 
S. M. T.-uri și a țăranilor mun
citori din unele gospodării co
lective și întovărășiri agri
cole din regiunea Constanța. Răs- 
punzînd acestei chemări, munci
torii și tehnicienii de la gospodăria 
agricolă de stat din Galda de Jos 
s-au angajat să depășească pla
nul de producție la cultura mare 
cu 3%, la vie cu 2%, să obțină hi
brizi de porumb de pe un hectar 
de porumb, etc.

In lupta pentru dobîndirea de re
colte bogate, numeroase angaja
mente și-au luat și colectiviștii din 
Obreja, întovărășiți! din Vințul de 
Jos, țăranii muncitori din comuna 
Bărăbanț și alții. Pe lîngă că se 
angajează să folosească larg me
todele agrotehnice, să strîngă la 
timp și fără pierderi recolta, ei 
își propun să-și achite în întregi
me cotele către stat.

Realizarea acestor angajamente 
de onoare, cu care se pregătesc 
oamenii muncii din cuprinsul raio
nului nostru — atît din industrie 
cit și din agricultură —- să cin
stească măreața zi de 23 August, 
depinde într-o mare măsură de fe
lul în care sînt sprijinite întrece
rea socialistă și patriotică.

In industrie, conducerile între
prinderilor au datoria să creeze 
toate condițiile bunei desfășurări a

întrecerii. Trebuie luate asemenea 
măsuri tehnico-organizatorice care 
să asigure folosirea completă a 
mașinilor, utilajului și timpului de 
lucru, să pună capăt risipei de 
materiale și cheltuielilor gospodă
rești inutile, în vederea creșterii 
continue a productivității muncii și 
a reducerii prețului de cost. Ele 
trebuie să organizeze ținerea unei 
evidențe precise a rezultatelor do- 
bîndite în cadrul întrecerii și să se 
ocupe sistematic de generalizarea 
experienței înaintate, de folosirea 
nesecatelor rezerve interne ale în
treprinderii.

Conducînd politic întrecerea, or
ganizațiile de bază au datoria ca, 
împreună cu conducerile adminis
trative și organele sindicale, să răs- 
pîndească larg tot ceea ce e nou, 
să stimuleze larg critica și auto
critica în producție, pentru lichida
rea birocratismului și a altor de
ficiențe. care frînează avîntul mun
citorilor.

De asemenea, în agricultură, 
cu sprijinul Organizațiilor de bază, 
organele sindicale din G.A.S. și 
S.M.T. trebuie să mobilizeze mun
citorii și tehnicienii pentru a depune 
toate forțele și priceperea spre a 
contribui la obținerea unei recolte 
bogate. In gospodăriile colective, 
organizațiile de bază și comi
tetele executive ale sfaturi
lor populare trebuie să sprijine 
lărgirea întrecerii socialiste, or
ganizarea temeinică a muncii pe 
brigadă și echipe și să populari
zeze larg metodele bune de muncă. 
Organizațiile de bază de la sate și 
sfaturile populare trebuie să se 
preocupe de larga popularizare a 
rezultatelor obținute în între
cerea patriotică, și de antrenarea 
a cît mai mulți țărani muncitori în 
lupta pentru recolte bogate. In 
mobilizarea acestora, un aport 
prețios pot și trebuie să-l aducă 
deputății, învățătorii, tehnicienii, 
femeile, tinerii, căminele culturale, 
etc. . ; .-iw.

Succesele în îndeplinirea anga
jamentelor — atît în industrie, cît 
și în agricultură — depind în 
mare măsură de felul în care or
ganizațiile de bază desfășoară 
munca politică. Zi de zi, ceas de. 
ceas, organizațiile de bază trebuie 
să asigure o largă muncă politică 
prin agitatori și activele fără de 
partid spre a mobiliza pe oamenii 
muncii pentru a-și îndeplini anga
jamentele. Gazetele de perete, pa
nourile, stațiile de radioficare tre
buie să popularizeze zi de zi rezul
tatele ce se obțin și să critice cu 
tărie lipsurile. Trebuiesc educați 
oamenii muncii spre a ține trează 
vigilența și a demasca la timp ori
ce încercare de sabotaj din partea 
oricui s-ar manifesta ea.

Să desfășurăm larg întrecerea în 
cinstea glorioasei aniversări a eli
berării, să depunem toate forțele 
spre a dobîndi noi succese în in
dustrie și agricultură, în lupta pen
tru continua îmbunătățire a nive
lului de trai material și cultural al 
celor ce muncesc 1

Să desfășurăm larg întrecerea 
în agricultură

Oamenii muncii din unitățile agricole socialiste și țăranii munci
tori cu gospodării individuale din raionul nostru, răspund cu multă 
dragoste chemării la întrecere în cinstea măreței zile de 23 Au
gust, lansată de către muncitorii, inginerii și tehnicienii din unele 
gospodării agricole de stat șl S.M.T.-uri și de țăranii munci
tori din unele gospodării colective și întovărășiri agricole din regiu
nea Constanța, pentru o producție sporită la hectar, pentru ridicarea 
nivelului de trai material și cultural al poporului nostru muncitor.

Publicăm mai jos din angajamentele unora din unitățile socialiste din 
cuprinsul raionului nostru.

Gospodăria Agricolă 
de Stat Galda de Jos

— Să aplicăm polenizarea arti
ficială la floarea soarelui, porumb 
și lucernă pe o suprafață de 30 
hectare.

— Să obținem hibrizi de porumb 
de pe 1 hectar.

— Să introducem metoda grafi
cului orar la 2 batoze.

Să asigurăm din culturile 
proprii întreaga cantitate de semin
țe necesară pe anul agricol 1954- 
1955.

— Să dezmiriștim imediat după 
secerat 215 hectare.

— Să reducem cheltuielile de 
producție din sectorul zootehnic cu 
5°/o.

Stațiunea de mașini 
și tractoare Alba-lulia

Să realizăm planul pe feluri 
de lucrări la termen și la un înalt 
nivel agrotehnic.

Să depășim planul global pe 
campania de vară cu 5% și să-l 
îndeplinim cu 5 zile înainte de ter
men.

Să reducem consumul la carbu
rantul principal cu 7% și prețul 
de cost la hantru cu 4 lei.

Vom extinde aplicarea metodelor 
sovietice Buneev la dezmiriștit la 
toate brigăzile și Brediuc la treerîș 
la 4 batoze.

Vom asigura în timpul munci
lor la toate brigăzile o rezervă de 
lubrefianți și carburanți pe 15 zile.

Gospodăria agricolă 
colectivă Cistei

Vom organiza întrecerea între 
brigada de cîmp și brigada legu
micolă.

Vom efectua polenizarea artifi

Aspecte de la expoziția de animale din Teiuș

cială la 4 hectare de floarea soare
lui, 1 hectar de trifoi și 5 hectare 
de porumb.

Vom întreține în așa fel culturile 
ca să putem realiza o depășire de 
180 kg. grîu la hectar, 150 kg. la 
orz și 150 kg. la ovăz.

Vom achita la timp obligațiile 
către stat, pentru a obține la ce
reale chitanța Nr. 1 pe raion.

Vom valorifica prin cooperativă 
15% din producția de cereale.

Vom valorifica prin cooperativă 
și comerțul de stat 10.000 kg. le
gume și zarzavaturi peste plan.

Vom mări baza furajeră prin 
cultivarea în miriște a 4 hectare 
de porumb furajer.

întovărășirea „Viața Nouă“ 
Galtiu

Vom executa 3 prașile la porumb 
și 4 prașile la sfecla de zahăr, fo
losind pe scară largă prășitoarea 
trasă de animale.

Vom revizui și repara utilajul a- 
gricol pînă la 5 iulie, în vederea 
strîngerii cu mijloace proprii a 
recoltei de păioase.

Vom ridica producția medie la 
hectar — prin aplicarea regulilor 
agrotehnice — la grîu cu 15°/o la 
orz cu 15%, la porumb cu 20%, la 
cartofi cu 16%.

Vom organiza și executa treieri- 
șul în comun, terminîndu-1 cu 5 zile 
înainte de termen, folosind la 
maximum capacitatea batozelor.

Vom așeza clăile pe rînd în așa 
fel ca să putem executa dezmi- 
riștitul, începînd chiar din a 2-a 
zi de la secerat.

Vom achita direct de la arie toa
te obligațiile față de stat, cîf și 
plata S.M.T.

PRIMELE REZULTATE

La fabrica„Simion Bărnuțiu“
Au trecut doar cîteva zile de 

cînd muncitorii fabricii de încăl
țăminte „Simion Bărnuțiu” din 
Alba-lulia și-au luat angajamente 
în cinstea celei de a 10-a aniver
sări a eliberării patriei noastre și 
în secțiile fabricii munca . se des
fășoară într-un ritm viu pen
tru îndeplinirea angajamentelor. In 
ziua de 28 iunie, de pildă, nume
roși muncitori au realizat însem
nate depășiri de plan, îmbunătă
țind totodată și calitatea produse
lor. Astfel, fruntașa în producție 
Moldovan Ana, a depășit planul cu 
20%, depășind în același timp in
dicii de calitate cu 0,2%, iar mun
citorul Oprean Ion II de la secția 
de tras a realizat o depășire de 
plan de 30%. Succese asemănătoa
re au fost dobîndite și de Hațegan 
Ludovica, Drăghici Tudor, Turean 
Cornel, Maier Elena și alții.

Folosind în muncă metoda re
numitei stahanoviste sovietice Li
dia Corabelnicova, muncitorii sec
ției de croi au realizat în perioa
da de la 1 — 25 iunie o economie 
de 181 dm. piele.

In această întreprindere deșeu- 
rile de piele și talpă sînt folosite 
din plin. Secția de valorificarea 
deșeurilor a confecționat în 25 de 
zile din luna iunie peste 870 pere
chi sandale pentru copii.

„Bun pentru cereale 1954“
Colectivul de muncă de la Revizia 

de vagoane din stația C.F.R. Coșla- 
riu a luat toate măsurile ca etan- 
șarea vagoanelor pentru transpor
tul cerealelor în anul acesta să se 
facă în condiții cît mai bune. E- 
chipa de etanșare, formată din lă
cătuși, tîmplari, vopsitori etc., au 
controlat și etanșat de la 1—22 
iunie 184 de vagoane pe care s-au 
aplicat șablonul „Bun pentru ce
reale 1954”.

Materialele necesare pentru e- 
tanșare, ca : șipci de scîndură, bu
căți de tablă și carton gudronat 
au fost recuperate din deșeuri. A- 
cest lucru a făcut să scadă simți
tor prețul de cost al reparațiilor.

In această muncă s-au eviden
țiat tovarășii Verdeș Gligor, Un- 
dorchian Gheorghe, Mitrofan Iu- 
liu, Trif Partenie și alții’.
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SToate forțe te pentru întreținerea cufturitor
Rărițatul porumbului

Majoritatea țăranilor muncitori 
din comuna Glada de Jos, au depus 
o muncă susținută pentru s-tîrpirea 
buruienilor și pentru păstrarea 
apei în sol. Astfel, mulți dintre 
ei — cu toate greutățile cauzate 
de ploile din ultimul timp — au 
terminat prașila a 2-a la porumb, 
folosindu-se de sape și prășitoare 
trase de animale.

Rezultatele obținute în anii tre- 
cuți prin aplicarea regulilor agro
tehnice, au convins pe țăranii mun
citori despre avantajele prășitului 
porumbului fără mușuroi și foarte 
mulți dintre aceștia au părăsit cu 
desăvîrșire metoda învechita de 
rărițare și mușuroire a porumbului.

In hotarul comunei noastre, 
unde pămîntul este argilo-nisipos 
— spune țăranul muncitor Păcu
rar Iuliu — eu m-am convins din 
experiența anilor trecuți că, folo
sind rarița și făcînd mușuroi la 
porumb, suprafața de evaporare se 
mărește mult, iar apa se pierde 
mai ușor din pămînt, fapt ce duce 
la o scădere mare de recoltă. Așa 
se explică faptul că eu anul trecut 
dacă nu am rărițat și nu am mu
șuroi! porumbul, cu tot timpul se
cetos care a fost, eu am obținut o 
producție de peste 2.600 kg. boabe 
la hectar, în timp ce țăranii munci
tori care au folosit rărițatul, au 
obținut sub 2.000 de kilograme.

Dacă astăzi în comuna Galda de 
Jos cca. 30% dintre țăranii 
muncitori mai aplică rărițatul la po
rumb, numărîndu-se printre aceș
tia Doia Traian, Picoș Chifor, 
Udrea loan și alții, care nu sînt 
încă convinși pe deplin de faptul 
că mușuroitul este dăunător și că 
el face să scadă producția la hectar, 
aceasta se datorește în primul rînd

aduce pagube de recoltă 
sfatului popular și organizației de 
bază din comună, care s-au mulțu
mit numai cu unele rezultate obți
nute prin conferințe la căminul 
cultural, neglijînd cu totul popu
larizarea fruntașilor în ceea ce pri
vește aplicarea metodelor înaintate 
în întreținerea culturilor, și nu 
s-au preocupat de mobilizarea în
tregii țărănimi muncitoare din co
mună la aplicarea regulilor agro
tehnice.

Nu întîmplător mai sînt în co
mună încă țărani muncitori care 
folosesc obiceiuri de muncă înve
chite și dăunătoare, dacă însuși to
varășul Tamaș Arpad, agent agri
col, căruia îi place să lucreze mai 
mult în birou decît să iasă pe te
ren, mai stă la îndoială să-și rări- 
țeze sau nu porumbul.

Pentru lămurirea țărănimii mun
citoare despre felul cum să se exe
cute prașila la porumb, nici secția 
agricolă a sfatului popular raio
nal Alba (tehnician șef Hă- 
bășescu Nadejda) nu a făcut to
tul, deoarece la Galda de Jos teh
nicienii se văd foarte rar pe te
ren în mijlocul țărănimii munci
toare pentru a da îndrumări și sfa
turi pe teren, pentru dezrădăcina
rea obiceiurilor de muncă învechi
te, cum este rărițatul.

In aceste zile hotărîtoare pentru 
recoltă, comitetul executiv și or
ganizația de bază din comună, pre
cum și tehnicienii agricoli au dato
ria să desfășoare o muncă susți
nută pentru lămurirea țărănimii 
muncitoare, pentru a-i convinge sâ 
îngrijească culturile după cum 
prevede agrominimul, pentru asi
gurarea unei producții sporite la 
hectar.

Fruntași la prășit
Țăranii muncitori din comuna

Ciugud, îndrumați și sprijiniți de
organizația de bază și comitetul
executiv al sfatului popular din
comună, au terminat demult prima 
prașilă la porumb, cartofi, floarea 
soarelui și sfecla de zahăr. Acum 
ei muncesc cu, însuflețire să' ter
mine și a 2-a prașilă, pe care au 
executat-o în proporție de 85%.

La panoul de onoare al comu
nei sînt evidențiați printre frunta
șii la lucrările de întreținere a cul
turilor comunistul Oarga Ion din 
satul Șeușa, Munteanu Teodor din 
Ciugud, fruntaș al recoltelor bo
gate și deputatul Șerdeanu Gheor- 
ghe Ganga din satul Limba.

Mai multă atenție îngrijirii 
plantelor industriale

In comuna Sîntimbru mulți ță
rani muncitori, acordă toată 
atenția îngrijirii culturilor de sfeclă. 
Astfel, țăranii muncitori Rusan Petru 
și Barbu Cornel, care au contrac
tat cu satul, primul 46 și al doilea 
58 ari sfeclă de zahăr, au execu
tat pînă acum 3 prașile.

In comuna Sîntimbru însă mulți 
cultivatori de sfeclă nu au prășit 
pînă acum decît o singură dată 
sfecla. Printre aceștia sînt și ță
ranii muncitori Fleșeru Ioan 1. M., 
Bogdan Chirilă și alții. Este știut 
însă că, neefectuînd la vreme pră- 
șitul, buruienile înăbușe cultura a- 
ducînd o scădere mare de recoltă.

Comitetul executiv și organizația 
de bază trebuie să acorde toată 
atenția lucrărilor de îngrijire a sfe
clei de zahăr, organizînd mobiliza
rea țăranilor muncitori rămași în 
urmă cu prașila, pentru a asigura 
realizarea planului la această cul
tură industrială.

Mitinguri de protest împotriva agresiunii 
din Guatemala

In raionul nostru, ca și m în
treaga țară, au loc mitinguri de 
protest unde oamenii muncii își 
exprimă indignarea față de odioa
sa agresiune armată îndreptată 
împotriva pașnicului popor din 
Guatemala, agresiune sprijinită de 
cercurile guvernamentale din S.U.A.

In ziua de 30 iunie muncitorii, tehni
cienii și funcționarii de la I.C.C.F.H. 
din Alba-Iulia, funcționarii Tribu
nalului popular raional, ai Procu
raturii și ai Biroului colectivului 
de advocați s-au întrunit într-un 
miting de protest împotriva agre
siunii dezlănțuite contra Guate- 
malei.

Luînd cuvîntul, tovarășul Pă- 
trașcu Stancu a vorbit despre fe
lul cum invadatorii s-au năpustit 
asemenea unor lăcuste hrăpărețe,

Deputății sprijină
In scopul de a contribui la mo

bilizarea oamenilor muncii în nu
măr cît mai mare pentru a deveni 
depunători la C.E.C., deputății sfa
tului popular din comuna Vințul 
de Jos, în frunte cu tovarășul 
Stanciu Gheorghe, președinte, au 
luat o inițiativă prețioasă.

Intr-o ședință a comitetului exe
cutiv al sfatului popular, deputății 
Dragosin Simion și Eifeeu Iosif au 

propus ca deputății, prin exemplul 
lor personal, să lămurească țăra
nii muncitori ca aceștia să știe că, 
atunci cînd își încredințează banii 
spre fructificare C.E.C.-ului, au nu- 

pentru a distruge și a calea în pi 
cioare munca poporului din Guate
mala clădită cu multă trudă.

La sfîrșitul mitingului cei pre- 
zenți au adoptat o moțiune în care 
se spune printre altele:

„Ne solidarizăm cu protestul în
tregii omeniri muncitoare și sus
ținem lupta dreaptă a poporului 
din Guatemala care împreună cu 
popoarele Americii Latine luptă 
împotriva odioșilor magnați ai 
Wall-Stretului — ațîțători la un 
nou război..

Propunem că Guvernul Republicii 
Populare Romîne, să unească pro
testul nostru cu protestul întregu
lui popor muncitor din patria noas
tră, în numele căruia să ceară în
cetarea grabnică a odioasei agre
siuni imperialiste americane din 
Guatemala.

acțiunile C.E.C.-ului
meroase avantaje atît depunătorii 
— prin dobînzi, înlesniri la unele 
plăți de taxe etc. — precum și sta
tul, care poate rula moneda.

Tovarășul Stanciu Gheorghe a 
propus ca în cadrul căminului cul
tural să fie programate piesele de 
teatru trimise de sucursala C.E.C. 
Alba, pentru popularizarea depune
rilor și să se țină conferințe cu a- 
cest subiect.

Aceste inițiative au și început să 
fie puse în practică, dînd rezultate 
frumoase.

ȘERDEAN NICOLAE 
coresp. voluntar

încă din primele zile ale existen
tei sale, Statul Sovietic a abrogat 
toate legile care creiau femeii 
situație de inegalitate în drepturi. 
In anii Puterii Sovietice, Partidul 
Comunist a ridicat milioane de 
femei la participarea activă în toa
te domeniile vieții economice și 
culturale, le-a antrenat în condu
cerea statului. Dintre deputății 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 280 
sînt femei, dintre deputății în so
vietele supreme ale republicilor u- 
nionale și autonome 2.209 sînt fe
mei și peste jumătate de milion de 
femei sînt deputați în sovietele lo
cale.

Numai la Moscova se numără 
peste 3.000 de femei deputați în so
vietele locale, dintre care 560 în 
sovietul orășenesc de deputați al 
oamenilor muncii din Moscova.

Femeile noastre-deputați iau 
parte la soluționarea tuturor pro
blemelor importante legate de de
servirea milioanelor de locuitori din 
capitala sovietică. Activînd în co
misiile permanente ale sovietului 
orășenesc ele depun toate efortu
rile pentru a traduce în viață cu 
succes planul general de recon
strucție a Moscovei, trasat de par
tid și guvern, pentru a îmbunătăți 
zi de zi deservirea culturală, me
dicală a cetățenilor, pentru a aju
ta școlilor în educarea generației 
tinere.

La propunerea femeilor-deputați, 
comitetul executiv al sovietului 
orășenesc Moscova a examinat a- 
nul trecut o serie de probleme im
portante printre care aceea cu pri
vire la situația muncii cultural- 
educative în școlile orașului Mos
cova, la pregătirea școlilor în vede
rea noului an școlar, la desfășura-

Din experiența sovietelor

Antrenarea deputatelor la activitatea sovietelor
rea construcției de cinematografe, 
de instituții sanitare, la măsurile 
pentru îmbunătățirea deservirii oa
menilor muncii din Moscova de că
tre casele de economii, etc.

întreaga activitate a femeilor 
noastre deputate este pătrunsă de 
o mare grijă și atenție față de ne
voile oamenilor muncii. Să luăm, 
de pildă, comisia permanentă pen
tru ocrotirea sănătății. In planul 
de lucru al comisiei se prevedea 
anul trecut verificarea desfășurării 
construcției de clădiri pentru noile 
instituții sanitare — spitale, poli
clinici și altele.

A fost creată o brigadă formată 
din deputați și reprezentanți ai ac
tivului lucratorilor în domeniul o- 
crotirii sănătății. Brigada condusă 
de deputata Vera Iudina, a vizi
tat în mod sistematic șantierele, 
a verificat îndeplinirea lucrărilor 
potrivit graficului, prin intermediu! 
organelor sovietice competente, a 
acordat ajutor pentru aproviziona
rea la timp a șantierelor cu mate
rialele necesare, etc. Munca avîn- 
tată -a membrilor comisiei perma
nente pentru ocrotirea sănătății a 
contribuit anul trecut la darea în 
exploatare a noilor instituții medi
cale, numărul paturilor de spital 
a sporit cu 2.400. Din inițiativa 
comisiei permanente pentru ocroti
rea sănătății a fost îmbunătățit 
considerabil utilajul instituțiilor 
sanitare din orașul Moscova. A 
fost îmbunătățit sistemul de deser
vire a invalizilor de către comisiile 
medicale, etc.

Deputata Maria Gogoleva, direc-

ZOIA MIRONOVA

toarea școlii nr. 429, președinta co
misiei permanente pentru învăță- 
mînt a sovietului orășenesc Mos
cova, este bine cunoscută în toate 
școlile din Moscova. Tot astfel sînt 
bine cunoscuți și alți membri ai 
acestei comisii permanente. In ca
drul comisiei activează 114 depu
tați, dintre care mai mult de jumă
tate sînt femei. Membrii comisiei 
își consacră energia și cunoștin
țele lor cauzei nobile de educare a 
tinerei generații. Deputății ajută 
școlilor să-și îmbunătățească mun
ca didactică și educativă în rîndul 
elevilor, să asigure cabinetele cu 
material didactic, să amenajeze lo
turile experimentale din jurul șco
lilor, etc.

De pildă, Liubov Ermolina și 
Nina Afanasieva, membre ale co
misiei, vizitează școlile, se intere
sează de activitatea lor, scot la 
iveală lipsurile și contribuie prin 
sfaturile lor la remedierea acestor 
lipsuri. Nina Afanasieva a consta
tat că o serie de școli nu sînt apro
vizionate în suficientă măsură cu 
utilajul și cu materialul didactic 
necesar. Ea a adus acest lucru la 
cunoștința Măriei Gogoleva care, 
la rîndul ei, a supus această ches
tiune spre examinare comitetului 
executiv al sovietului orășenesc 
Moscova. Anul trecut, sovietul oră
șenesc a repartizat școlilor 7 mi
lioane de ruble peste bugetul fixat, 
pentru procurarea de utilaj și ma
terial didactic suplimentar.

In comisia permanentă pentru 
învățămînt activează și deputata 
Maria Andreevna Ivanova. încă de 
mult timp, îvanov.a se interesează 
de activitatea căminelor de copii 
nr. 27 și nr. 50 unde sînt educați 
copii ai căror părinți au murit în 
anii Marelui Război pentru Apăra
rea Patriei. Copiii o întîmpină cu 
multă bucurie pe Maria Andre
evna, care a devenit pentru ei o a- 
devărată mamă. Ea depune toate 
eforturile pentru a crea în cămine
le de copii o atmosferă de familie. 
In fiecare an, deputata Ivanova a- 
sigură odihna unor grupuri de e- 
ievi de la căminul nr. 50 în tabăra 
de pionieri a fabricii ,,Iava“, unde 
ea ocupă postul de director.

Femeile-deputați desfășoară o ac
tivitate rodnică și în comisiile per
manente pentru comerț și alimen
tație publică, pentru amenajări și 
servicii comunale sociale, pentru 
problemele culturale și asigurări 
sociale, etc. In total, sovietul oră
șenesc Moscova are 14 comisii per
manente.

Activitatea multor- deputați nu 
se limitează numai la munca în 
cadrul comisiilor. In calitate de 
deputați, ei întrețin strînse legă
turi cu alegătorii lor. Să luăm, de 
pildă, pe Ana Gujevaia, colabora
tor științific al Institutului de geo
grafie de pe lîngă Academia de 
Științe a U.R.S.S., membră a co
misiei pentru asigurările sociale. 
Ea vizitează adesea pe -alegătorii 
ei care locuiesc în așezarea mun
citorească „Vidnoe”. In ultimii ani, 

acest cartier al Moscovei a căpă
tat un aspect cu adevărat socia
list. Aici străzile sînt just trasate, 
casele sînt frumoase, înzestrate cu 
tot confortul. La parterele blocuri
lor de locuințe sînt instalate ma
gazine. Există o școală medie, o 
grădiniță de copii și un spital. Se 
construiește un club spațios. Sta
tul s-a preocupat să creeze locui
torilor acestei așezări tot confortul.

— Sarcina mea — spune Ana 
Gujevaia — este de a îmbunătăți 
cît mai mult traiul oamenilor mun
cii.

Din inițiativa ei, alegătorii au 
plantat o grădină de pomi fructi
feri, sădesc în fiecare an copaci și 
arbuști de-a lungul străzilor. Ana 
Gujevaia a antrenat la muncă co
misia de sprijinire a spațiului loca
tiv și, b.azîndu-se pe acest activ, 
ajută la îmbunătățirea condițiilor 
de trai și de odihnă ale locuitori
lor din această așezare. Deputata 
Ana Gujevaia poate fi văzută a- 
desea în mijlocul unui grup de ale
gători cu care discută despre di
versele probleme legate de viața 
așezării sau cărora le vorbește des
pre perspectivele construcției și re
construcției capitalei, despre eveni
mentele curente ale vieții interne 
a Statului Sovietic.

Ana Gujevaia se bucură de dra. 
gostea alegătorilor ei, care-i soli
cită adesea sfatul sau ajutorul.

S-ar putea menționa numeroase 
alte exemple din activitatea femei
lor deputați ai sovietului orășe
nesc de deputați ai oamenilor 
muncii din Moscova, exemple care 
dovedesc că femeile deputați în so
viete sînt adevărați slujitori ai po
porului.
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VIAȚA DE PARTID

Munca politico-educativă — sarcină principală 
a organizațiilor de bază

Din activitatea organizațiilor U.T.M.

In munca ideologică a partidu
lui nostru, un loc însemnat îl o- 
cupă propaganda prin lecții, confe
rințe, expuneri politice, mijloa
ce puternice de răspîndire . a 
ideilor marxism-leninismului și de 
ridicare a nivelului de conștiință a 
membrilor și nemembrilor de partid.

In urma apariției Hotărîrii C.C. 
a! P.M.R. din iunie 1953, privind 
pregătirea învățămîntului de par
tid pe 1953/1954, Comitetul raio
nal de partid prin aparatul său a 
îndrumat îndeaproape organizațiile 
de bază din întreprinderi, instituții, 
■gospodării colective, întovărășiri și 
.sate să privească ca o sarcină princi
pală, problema informării politice 
a oamenilor muncii, introducînd ți
nerea lunară a adunărilor deschise 
a organizațiilor de bază, la care 
să participe toți membrii de partid 
care din motive obiective n-au pu
tut studia în mod organizat în cer
curile și cursurile învățămîntului 
de partid și în special ac
tivul fără de partid al organiza
țiilor de bază. In aceste adunări 
s-au făcut expuneri pe teme poli
tice, economice și asupra situației 
internaționale. Expunerea „Căile și 
însemnătatea reducerii prețului de 
•cost” prezentată în adunarea des
chisă a organizației de bază a De
poului C.F.R. Teiuș și fabrica „Sîn- 
timbru”, „Despre calitatea de 
membru de partid și primirea de 
candidați” expusă în adunarea 
deschisă a organizației de bază de 
la revizia de vagoane C.F.R. Coș
lariu, „însemnătatea conferinței de 
la Geneva” expusă în adunarea or
ganizației de bază a gospodăriei 
agricole colective din Cistei, des
pre „Mîrșava agresiune împotriva 
poporului guatemalez” prezentată 
în cadrul adunării deschise a or
ganizațiilor de bază din comuna 
Bărăbanț și I.C.C.F.H. Alba-Iulia, 
precum și expuneri pe alte teme, au 
stîrnit vii discuții care au fost ur
mate de angajamente concrete.

Expunerile făcute în adunările 
deschise ale organizațiilor de bază 
au dus la obținerea de rezultate po
zitive în munca de partid și în ac
tivitatea productivă a întreprinde
rilor și a gospodăriilor agricole 
colective. Economiile la depoul 
C.F.R. Teiuș s-au ridicat simțitor, 
întrecerea socialistă s-a ridicat la 
un nivel mai înalt, ceea ce a fă
cut ca depoul să devină fruntaș pe 
"Regionala C. F. R. Cluj, iar Secția 
E .5 Alba-Iulia să se claseze pri
ma pe Regionala C.F.R. Timișoara.

Expunerile făcute pe teme de 
partid au determinat pe mulți din

Rezultatele celui de al 3-lea concurs pe țară al echipelor de amatori (Faza raională)
In ziua de 28 iunie a avut loc 

ședința comisiei de selecționare a 
echipelor artistice de amatori ale 
căminelor culturale participante la 
faza raională de concurs. Comisia 
a acordat premiul I următoarelor 
formațiuni :

Jocuri populare rominești:
1. Căminul cultural Benic
2. Căminul cultural Pețelca
3. Căminul cultural Obreja
4. Căminul cultural Stremț
5. Căminul cultural Geoagiul de 

Sus, echipa de copii.
Coruri :

1. Căminul cultural Zlatna
2. Căminul cultural Totoi

Formafiuni instrumentale:
1. Echipa de fluierași a cămine

lor culturale din Inuri Sat și- Inuri 
Stăuini.

I. MARGINEANU 
Prim-secretar al Comitetului 

raional de partid Alba

cei mai înaintați oameni ai mun
cii de la revizia de vagoane C.F.R. 
Coșlariu, mișcare Teiuș, de la 
S.M.T., fabrica „Simion Bărnuțiu”, 
etc. să-și înainteze cereri și să de
vină candidați de partid.

Experiența a arătat că propa
ganda pe calea expunerilor poli
tice dau rezultate bune numai a- 
tunci cînd tematica corespunde cu 
problemele locului de producție 
respectiv și se ține seama de 
condițiile specifice de muncă. Un 
fapt pozitiv în această privință ni 
l-a arătat organizația de bază a 
gospodăriei agricole colective din 
Cistei care,‘pentru a nu împiedica 
nici un moment efectuarea mun
cilor agricole de vară, cu spri
jinul acordat de instructorul 
Comitetului raional de partid 
Munteanu Aurel, a organizat in
formarea politică a membrilor de 
partid și a colectiviștilor chiar la 
cîmp, în timpul odihnei de la 
prînz, iar colectiviștii membrii de 
partid și cei din activul fără de 
partid ai organizației de bază au 
discutat viu despre poziția fermă 
a Uniunii Sovietice la conferința 
de la Geneva și au înfierat încer
cările imperialiștilor de a tergiver
sa lucrările conferinței pentru a 
determina eșecul ei. Intre alții colec
tiviștii Man Aurel și Dobîrtă Ma- 
rioara și-au luat angajamentul de 
a munci și mai bine, de a com
bate folosirea metodelor înapoiate 
din agricultură, de a obține recol
te din ce în ce mai mari, știind că 
prin aceasta vor contribui la întă
rirea economică a țării noastre, 
factor activ în lagărul păcii.

In cadrul unei expuneri asupra 
situației internaționale, prezentată în 
adunarea deschisă a organizației 
de bază din Almașul Mare, un 
membru din activul fără de partid 
al organizației a arătat necesita
tea ca asemenea probleme să fie 
prelucrate în fața tuturor oameni
lor din comună. Exemple pozitive 
ni le oferă și organizațiile de 
bază din gospodăria agricolă 
colectivă din Căpud, din întovără
șirea agricolă din ITăpria și allele, 
care s-au convins că informarea 
politică a oamenilor muncii le dă 
imbold în îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin, le sporește elanul în 
muncă le ridică vigilența Și combati
vitatea față de manifestările duș
manului de clasă.

Pentru a extinde informarea cît

2. Echipa de țitere a căminului 
cultural din Straja.

Soliști vocali:
1. Ciortea Maria, căminul cul

tural din Obreja. 2. Mănărăzan Ion, 
căminul cultural Obreja. 3. Dobîr
tă Iosif, căminul cultural Cistei.
4. Oprean \Eva, căminul cultural 
Ighiel. 5. Răcătău Doina, căminul 
cultural Ighiel. 6. Surorile Lim- 
beanu, duet, căminul cultural Vin- 
țul de Jos. 7. Diodiu Traian, cămi
nul cultural Cricău. 8. Dobrescu 
Alexandrina căminul cultural Du
mitra. 9. Goția Crucița căminul 
cultural Dumitra. 10. Barbu Lu- 
creția, căminul cultural Sîntimbru. 
11. Fleșeriu Nicolae, căminul 
cultural Sîntimbru. 12. Sîrbu Tra
ian, căminul cultural Berghin. 13. 

mai largă a oamenilor muncii, în 
lumina Hotărîrii C. C. al P.M.R. 
din aprilie 1953 privind agitația 
politică de masă, Comitetul raio
nal a îndrumat organizațiile de 
bază ca să sprijine sindicatele, or
ganizațiile U.T.M., comisiile de 
femei, etc., pentru a organiza cu 
regularitate informarea oamenilor 
muncii asupra celor mai arzătoare 
probleme care frămîntă întreprin
derea, cartierul sau satul respectiv. 
Informarea lucrătorilor din comerțul 
de stat, cooperatist și din celelalte 
organizații economice din Alba- 
Iulia, a fost îmbogățită cu multe 
exemple specifice din aceste 
sectoare de muncă, combătîndu-se 
obiceiurile vechi ale unor lucrători 
din comerț și lipsurile ce se mai 
manifestă în acest sector.

In informarea oamenilor muncii 
din raionul nostru s-au manifestat 
însă serioase lipsuri. Comitetul 
raional de partid nu a urmărit zl 
de zi și nu a îndrumat în permanen
ță organizațiile de bază, în special 
din sate, pentru a pune un mai 
mare accent pe informarea politi
că a oamenilor muncii, iar propa
ganda prin lecții și munca politi
co-educativă prin conferințe să fie 
împletită cu exemplele cele mai vii 
de la locul de muncă.

Sînt și organizații de bază care 
în decursul unui an întreg n-au ți
nut decît 2—3 adunări deschise, 
expunerile ce le-au făcut au fost 
abstracte, n-au îndrumat organiza
țiile de bază pentru a extinde in
formarea oamenilor muncii, lipsuri 
care se manifestă mai ales la fa
brica „Sîntimbru”, sfatul popular 
raional, I.I.V.P.A. Alba-Iulia etc.

Organizațiilor de bază ale 
partidului le revin sarcini deo
sebit de importante : în planurile 
lor de muncă trebuie să-și fixeze o 
adunare deschisă în care să prelu
creze problemele de partid, econo
mice și politice, care vor contribui 
în cea mai mare măsură la înde
plinirea sarcinilor mari ce stau 
în fața organizațiilor de bază.

Considerînd informarea politică 
a oamenilor muncii ca o sarcină 
principală în munca politico-edu
cativă a organizației de bază, lup- 
tind pentru îmbunătățirea expune
rilor politice în adunări des
chise și în adunările de 
.masă ale oamenilor muncii din ca
drul căminelor culturale, cluburi
lor, colțurilor roșii etc., organiza
țiile de bază vor contribui cu 
succes la îndeplinirea sarcinilor ce 
ni le pune în față construirea so
cialismului în patria noastră.

Monea Maria, căminul cultural 
Tăuți.

Soliști instrumentiști:
l.BobarVasile, clarinet, căminul 

cultural din Zlatna. 2. Bobițan Tra
ian, fluier, căminul cultural Obreja.
3. Siminiuc Florian, căminul cul
tural Pătrîngeni. 4. Ionașiu Gheor- 
ghe, solz de pește, căminul cultu
ral Almașul Mare. 5. Irimie Ion, 
fluier, căminul cultural Presaca. 6. 
Busuioc Gheorghe, vioară, căminul 
cultural Șard.

Soliști dansatori:
1. Oprean Dumitru, căminul cul

tural Șeușa. 2. Bazil Popa, cămi
nul cultural Obreja. 3. Ordean Si
mion, căminul cultural Cricău. 4. 
Cordea Alexandru și Cunțan Sil
via căminul cultural Coșlariu.

încheierea anului c 
u.:

In anul 1954 în raionul nostru au 
fost ■ încadrați în diferite cercuri șl 
cursuri ale învățămîntului politic 
peste 600 de tineri utemiști șt 
neutemiști. Multe cercuri politice, 
în cursul anului, au avut o acti
vitate satisfăcătoare, contribuind 
astfel la educarea comunistă a ti
nerilor.

Printre cercurile care au obținut 
rezultate bune se află cele din 
gospodăria colectivă din satul Că
pud (propagandistă Crișan Elena), 
Almașul Mare (propagandistă 
Șchiopu Anuța), Ighiel (propagan
distă Paștiu Viorica), Ampoița 
(propagandist Luha Petru), și al
tele, unde birourile organizațiilor 
de bază U.T.M. și propagandiștii 
au reușit cu sprijinul organizații
lor de partid să ridice calitatea 
lecțiilor și a convorbirilor. Cursan- 
ții au venit la convorbirile de în
cheiere bine pregătiți, legînd pro
blemele teoretice cu problemele 
practice.

Dar, cu toate succesele obținute

Două organizații U.T.M.
Hotărîți să contribuie cu toate 

forțele pentru sporirea producției 
agricole la hectar, utemiștii din 
satul Cistei, urmînd exemplul co
muniștilor, se situează printre pri
mii pe raion în ceea ce privește 
muncile agricole din acest an.

I.n cadrul întrecerii patriotice 
pornite din inițiativa tinerilor din 
organizația U. T. M. din sat 
în campania agricolă, ei mun
cesc cu deosebit interes, ob- 
ținînd frumoase succese. Tinerii 
utemiști au lămurit și mobilizat 
pe toți tinerii din sat pentru efec
tuarea la timp și în bune condi- 
țiuni a lucrărilor de întreținere a 
culturilor. Paralel cu aceste mun
ci, ei au dat un sprijin prețios co
lectiviștilor din sat la. prâșitul 
cartofilor, strîngerea furajelor pen
tru animale, etc. Exemple vii, 
în sat, sînt utemiștii Dobîrfă Io
sif, Talpoș Petru, Radu Gheorghe, 
Cîrnaț Ion, etc.

Un număr însemnat de țărani 
muncitori din satul Cistei, dintre 
care majoritatea sînt familiile ute- 
miștilor, au contractat cu coopera
ția 21 hectare cu cartofi. Utemiștii, 
în dorința de a contribui cît mat 
mult la obținerea unei recolte bo
gate, au efectuat la timp și în 
bune condițiuni lucrările de între
ținere, prășind pînă în prezent de 
două ori cartofii.

Angajamentele cadrelor didactice 
de la școala nr. 2 din Alba-Iulia în cinstea zilei 

de 23 August
In întîmpinarea zilei de . 23 Au

gust, cea de a 10-a aniversare a 
eliberării patriei noastre, colecti
vul școlii de 7 ani, întrunit într-o 
consfătuire de lucru, în care, după 
ce au analizat posibilitățile exis
tente, s-a hotărît să-și pună în
treaga lui pricepere, întreaga lui 
dragoste în slujba pentru propăși
rea și înflorirea culturală a patriei, 
chemînd la întrecere toate unită
țile școlare din raion pentru reali
zarea următoarelor obiective :

Terminarea lucrărilor de repa
rații și curățirea localului școlii în 
interior și exterior pînă la data de 
15 august.

Repararea mobilierului și con
fecționarea de material didactic, 
necesar, pînă în ziua de 20 august.

Aprovizionarea cu combustibil 
pe întregul an școlar 1954-1955 și 

le învățămînt politic 
r. m.

de unele cercuri politice, există și o 
serie de cercuri care în cursul anu
lui au avut o activitate slabă. La 
convorbirile de încheiere propa
gandiștii s-au prezentat nepregă
tiți, iar discuțiile s-au desfășurat 
la un nivel scăzut. Printre aceste 
cercuri se numără cele din Ber
ghin (propagandistă Cîmpean Pa- 
raschiva), Pețelca (propagandistă 
Contor Veronica), Mihalț (propa
gandistă Gaspar Rozalia) etc. A- 
ceastă stare de lucruri dovedește 
că organizațiile de bază U.T.M. 
din aceste comune n-au privit cu 
simț de răspundere sarcina ridică
rii nivelului ideologic și politic al 
U.T.M.-iștilor. Pînă la deschiderea 
noului an școlar în învățămîntul 
politic este necesar ca organizațiile 
de bază U.T.M. să organizeze stu
dierea individuală a diferitelor 
cărți ideologice și citirea a cît mai 
multe cărți de literatură, pentru a 
determina astfel o ridicare a ni
velului politic și cultural al tineri
lor.

— două activități diferite
Cu totul diferită este activitatea 

organizației de bază U.T.M. din 
comuna Hăpria (secretar Popa 
Gheorghe). Biroul organizației de 
bază privind cu indiferență cam- 
pania de vară, nu a îndrumat șl 
controlat tinerii în efectuarea sar
cinilor ce le revin. Ședințele de or
ganizație se țin foarte rar, orga
nizația U.T.M. nu are un plan de 
muncă concret, fapt care a făcut 
ca utemiștii să fie codași în mun
cile agricole, cît și în restul mun
cilor. Așa se explică că utemiști 
ca Popa Ion și Roșu Nichifor nu țin 
cont de sarcinile organizației, iar 
utemistul Boancăș Vaier se ocupă 
numai de organizarea horelor du
minica, iar sarcinile organizației 
nu-1 interesează.

Lipsurile din organizația U.T.M. 
din comuna Hăpria se datoresc și 
slabului ajutor primit din partea 
tovarășului Staicu Petrache, In
structor al comitetului raional 
U.T.M., care răspunde de această 
organizație și care trebuia să 
acorde mai mult ajutor practic.

Comitetul raional U.T.M. trebuie 
să sprijine această organizație, 
pentru ca în scurt timp să lichi
deze rămînerea în urmă, acordîn- 
du-i un ajutor efectiv și indicîn- 
du-i metode practice pentru înde
plinirea sarcinilor ce le revin ute- 
miștilor.

procurarea de manuale școlare ne
cesare, pînă la data de 20 august.

întreținerea și dezvoltarea gos
podăriei anexe în scopul asi
gurării funcționării internatului.

Pregătirea elevilor corigenți și 
amînați, pînă Ia data de 1 au
gust.

Participarea efectivă la toate ac
țiunile culturale întreprinse de sfa
tul popular în campania de vară.

Sprijinirea a 2 unități culturale
— Partoș și Lumea Nouă prin:

12 conferințe;
organizarea a 4 seri culturale;
organizarea unei brigăzi artisti

ce de agitație.
Să sprijine activitatea cultural- 

politică la o arie și să mobilizeze 
elevii pentru strînsul spicelor.



Punerea în funcțiune în U.R.S.S. a primei centrale 
electrice industriale pe bază de energie atomică

Comunicatul Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.

NOTE Șl COMENTARII EXTERNE

America Latină în pericol
Populația R. D. Germane 

participă cu entuziasm 
la referendumul popular

MOSCOVA (Agerpres). — A- 
genția TASS transmite Comunica
tul Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. cu privire la punerea în 
funcțiune în U.R.S.S. a primei 
centrale electrice industriale'” pe 
baza de energie atomică.

In prezent, datorită eforturilor 
oamenilor de știință și inginerilor 
sovietici în Uniunea Sovietică s-a 
terminat cu succes proiectarea și 
construirea primei centrale electri
ce industriale pe bază de ener
gie atomică cu o putere utilă de 
5.000 kw.

La 27 iunie 1954, centrala elec
trică atomică a fost dată în ex
ploatare și a furnizat curent elec

Din țările de democrație populară
Popularizarea cunoștințelor agricole în R. P. Polonă

In Republica Populară Polonă 
se desfășoară popularizarea pe 
scară largă a celor mai noi reali
zări ale științei agricole și agro
tehnicii. Această activitate este în
treprinsă sub patronajul Asocia
ției pentru răspîndirea cunoștințe
lor agricole.

In cursul anului trecut și în 
primul trimestru al anului acesta, 
în satele și cooperativele agricole 
de producție din R.P. Polonă au 
fost organizate aproximativ 193.000 
conferințe științifice de populariza
re a științei și consfătuiri pe di
ferite ramuri ale științei agricole. 
In sezonul de toamnă și de iarnă 
precedent, îin aproximativ 6.500 
sate și 5.500 cooperative agricole

Muncitori constructori din R. Cehoslovacă 
își îndeplinesc planul semestrial

La 18 iunie, constructorii de pe 
șantierul Nr. 1 al turnătoriei „Ele
ment Gottwald” din Kuncice și-au 
îndeplinit planul de muncă pe pri
mele șase luni ale acestui an.

Prin îndeplinirea planului se
mestrial de producție ei și-au de
pășit cu șase zile angajamentul 
luat în cinstea Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

Prin întrecerea socialistă iniția

Lucrările de construcție în orașul minier bulgar 
Dimitrovo

Anul acesta, în orașul Dimi
trovo — centru minier al R. P. 
Bulgaria, se desfășoară mari lu
crări de construcție.

Au început lucrările de construc
ție a nouă mari blocuri de locu
ințe, care vor constitui noul cvar
tal „Mareșal Tolbuhin”. In cen
trul orașului Dimitrovo se constru
iește un cămin pentru mineri și

îmbunătățirea nivelului de trai al minerilor 
din R. D. Germană

In urma măsurilor luate de gu
vernul R. D. Germane, datorită 
sporului de salariu și reducerii im
pozitelor, numai venitul anual al 
muncitorilor de la combinatul car
bonifer din Nachterstedt a crescut 
cu 1.960.000 mărci.

Combinatul are propria sa casă 
de odihnă. De curînd, au fost con

Dezvoltarea legumiculturii în R. P. Albania
Gospodăriile agricole de stat, 

cooperativele agricole de produc
ție și țăranii cu gospodărie indivi
duală din R.P. Albania aduc zil
nic pe piețele din Tirana și din alte 
orașe ale țării sute de chintale de 
legume proaspete: castraveți,
ceapă, usturoi, ridichi, dovlecei etc.

Numai gospodăria agricolă de 

tric pentru industria și agricultu
ra raioanelor învecinate.

Pentru prima dată, o turbină in
dustrială lucrează nu prin arderea 
cărbunelui sau a altor tipuri de 
combustibil, ci cu energie atomică 
— prin dezagregarea nucleului a- 
tomului de uraniu.

Prin punerea în funcțiune a cen
tralei electrice atomice s-a făcut 
un pas real pe calea spre folosi
rea pașnică a energiei atomice.

Oamenii de știință și inginerii 
sovietici lucrează la crearea unor 
centrale industriale electrice pe 
bază de energie atomică cu o pu
tere de 50.000—100.000 kw.

de producție din Polonia au fost 
organizate cursuri speciale pentru 
studierea realizărilor agrotehnicii 
înaintate.

Cinematografele staționare de la 
sate și caravanele cinematografice 
prezintă în sate, în cooperativele 
agricole și în gospodăriile agricole 
de stat filme agricole. In cursul 
anului trecut și în primul trimes
tru al anului acesta au avut loc 
aproximativ 129.000 prezentări de 
filme.

In popularizarea cunoștințelor a- 
gricole ocupă un loc important 
popularizarea științei agrobiologi- 
ce sovietice, precum și a experien
ței colhozurilor și sovhozurilor so
vietice. (Agerpres)

tă în toate sectoarele șantierului și 
prin introducerea a numeroase 
propuneri de inovații, constructorii, 
montorii și salariații întreprinderii 
naționale de construcții din Vitko- 
vice au contribuit nu numai la 
accelerarea ritmului de construcție 
a uzinei, ci și au redus prețul de 
cost cu 4.806.000 coroane, depășind 
astfel planul inițial care prevedea 
economii în valoare de 3.226.500 
coroane. (Agerpres) 

un preventoriu care va fi prevă
zut cu secțji de electroterapie și 
un cabinet de gimnastică terapeu
tică. Este în curs de terminare 
construcția unui palat al culturii.

Anul acesta, în orașul Dimitrovo 
se vor construi șase creșe și gră
dinițe de copii, o școală pentru 
mineri, cinci noi băi și o linie de 
troleibus. (Agerpres)

struite un bazin de înot, o creșă, 
o grădiniță de copii și un club 
muncitoresc. Anul acesta, 1.100 
copii ai minerilor de la mine
le de cărbune din Nachter
stedt vor fi trimiși, din fondurile 
uzinei, să-și petreacă vacanța în 
cele mai frumoase regiuni ale 
R.D. Germane. (Agerpres) 

stat „8 Noiembrie” aduce în fie
care an la Tirana și Durres aproxi
mativ 30.000 chintale de legume, 
iar gospodăria agricolă de stat 
„Steaua Roșie” — aproximativ 
24.000 chintale.

Anul acesta în R.P. Albania se 
așteaptă o bogată recoltă de le
gume. (Agerpres)

de V. ALEXANDROV
Atenția cercurilor largi ale opi

niei . publice din lumea întreagă 
este concentrată în aceste zile asu
pra agresiunii armate împotriva 
Guatemalei, organizată de cercu
rile guvernante din Statele Unite.

Acțiunile S.U.A. în țările Ame- 
ricii Latine provoacă o neliniște 
deosebită. Popoarele acestor țări 
își dau perfect seama că imediat 
după Guatemala oricare altă țară 
a Americii Latine, care ar cuteza 
să contrazică monopolurile S.U.A., 
poate deveni victimă a samavolni
ciei imperialiștilor americani.

Opinia publică din țările Ameri
cii Latine este pe deplin conști
entă de faptul că evenimentele din 
Guatemala nu pot fi socotite un 
fenomen izolat și întîmplător. Fie
care om cu judecata sănătoasă în
țelege că afirmațiile propagandei 
americane cum că Guatemala ar 
prezenta o primejdie pentru veci
nii ei, sînt folosite numai ca un 
pretext pentru invadarea acestei 
țări și pentru reinstaurarea domi
nației monopolului american „Uni
ted Fruit Company”, deprins să 
dea ordine în țările Americii La
tine, ca și cum ar fi colonii ale
S.U.A. O serie de fapte istorice 
arată că de fiecare dată cînd o 
țară oarecare din America Latină 
s-a opus cit de cît voinței S.U.A., 
ea a căzut victima fie a unei a-

Președintele Arbenz 
a fost silit să demisioneze

NEW YORK (Agerpres). — 
TASS

După cum rezultă din știrile pu
blicate de presa americană, Ar
benz a fost destituit din funcția 
de președinte al Guatemalei de că
tre colonelul Diaz și alți ofițeri 
superiori ai armatei.

După cum se anunță din Te
gucigalpa (Honduras), Arbenz a 
fost nevoit să demisioneze, în ur
ma unei conferințe convocate de 
conducătorii armatei și care a du
rat o zi întreagă. La terminarea 
acestei conferințe, Diaz și alți doi 
colonei au vizitat pe președinte și 
i-au declarat că trebuie să demi

Evenimentele
NEW YORK (Agerpres). După 

cum transmite agenția Associated 
Press, postul de radio din Guate
mala City a anunțat că junta gu
vernamentală prezidată de colone
lul Carlos Enrique Diaz care, după

Declarația lui Churchill la
NEW YORK (Agerpres). — 

Corespondentul din Washington al 
agenției Associated Press relatează 
că Churchill, luînd cuvîntul la un 
dejun dat la Casa Albă, la care 
au luat parte și lideri .ai congre
sului, a lăsat să se înțeleagă în 
mod limpede că el sprijină întru 
totul pe ministrul Afacerilor Ex
terne, Eden, al cărui discurs re
cent, cuprinzînd o critică serioasă 
a. politicii externe americane, a 
provocat comentarii vehemente din 
partea unor reprezentanți sus-puși 
ai Departamentului de stat. După 
cum se anunță, Churchill a decla
rat că aprobă observația- lui Eden 
cu privire la „coexistența pașnică 
cu Rusia’* scop final al politicii en
gleze. Churchill a spus că după 

gresiuni economice, fie a unei lo
vituri de stat, fie a unei invadări 
înarmate din afară, cu participarea 
directă a S.U.A. Actualele eveni
mente din Guatemala constitue o 
verigă din lanțul lung al actelor 
agresive săvîrșite de Statele Uni
te. Actualele acțiuni ale S.U.A. 
amintesc de amenințarea care pla
nează asupra întregii Americi La
tine.

Comentariile presei din America 
Latină sînt unanime în a ajunge 
la următoarea concluzie: dacă po
litica S.U.A. nu va primi astăzi o 
ripostă în Guatemala, mîine, mo- 
nopoliștii americani pentru satis
facerea intereselor lor vor inspira 
invadarea bandelor armate în Bo
livia, Mexic, Costa-Rica — pretu
tindeni unde li se va năzări lor. 
Opinia publică din țările Ameri
cii Latine cere pe bună dreptate să 
se pună capăt politicii imperialiste, 
cotropitoare a S.U.A. în America 
Latină și să se oprească imediat văr
sarea de sî.nge din Guatemala.

Milioane de oameni din America 
Latină înțeleg că apărarea inde
pendenței și suveranității Guate
malei nu este o cauză numai a 
poporului din Guatemala, ci o cau
ză generală a tuturor popoarelor 
din America Latină.

(Agerpres)

sioneze. Se anunță că Arbenz a 
fost indignat de hotărîrea lor, to
tuși în cele din urmă a consimțit 
să demisioneze.

Se menționează că imediat după 
invadarea Guatemalei au circulat 
zvonuri că conducătorii armatei au 
propus lui Arbenz să demisioneze 
în decurs de 24 ore.

Potrivit știrilor transmise din 
orașul Guatemala-City, anunțînd 
la radio demisia sa, Arbenz a sub
liniat din nou că „agresiunea a 
fost dezlănțuită de „United Fruit 
Company” și de alte monopoluri 
americane care au investiții de 
capital în America Latină”.

din Guatemala
cum s-a anunțat, a silit pe preșe
dintele Arbenz să demisioneze, și-a 
dat, de asemenea, demisia. Ea a 
fost înlocuită cu o nouă juntă 
condusă de colonelul Monzon și 
de locotenent-coloneii Dubois și 
Cruz Salazar.

prînzul oferit la Casa Albă 
părerea lui „această idee a fosț 
bine exprimată”.

După cum se anunță, scrie în 
continuare corespondentul, Chur
chill a spus că Statele Unite și 
Anglia, ca parteneri militari, tre- 
buie să rămînă puternici și vigi- 
lenți pentru a putea asigura „coexi
stența pașnică” cu Uniunea Sovie
tică.

încă înainte de aceasta, cores
pondentul de la Washington al 
Agenției Associated Press a rela
tat că, după spusele senatorilor 
care au participat la dejunul de Ia 
Casa Albă, Churchill a spus: 
„mai bine să ducem tratative di
ficile decît să ducem război și deși 
vor exista totdeauna divergențe de 
păreri între diferitele țări, Statele 
Unite și Anglia trebuie să lucreze 
în comun”.

BERLIN (Agerpres). — A.D.N. 
transmite :

De trei zile se desfășoară în 
Republica Democrată Germană re
ferendumul popular în problema 
„Pentru un tratat de pace și retra
gerea trupelor de ocupație sau pen
tru tratatul cu privire la „comu
nitatea defensivă europeană” și 
„tratatul general” și staționarea 
trupelor de ocupație pe termen de 
50 ani ?”

Presa democrată germană scrie 
despre entuziasta participare la re- 
ferendum a populației. încă spre 
jumătatea celei de a doua zile de 
votare se terminase complet vota
rea în 1833 comune, unde au parti
cipat la vot lOO’/o din cetățenii în
scriși în liste. S-a terminat vota
rea într-o serie de circumscripții 
electorale din raionul berlinez Wei- 
sensee — unde de asemenea au 
participat la vot 100% din cei în- 
regisirați pe liste.

Pînă la ora 12, în ziua de 28 iu
nie votaseră — într-o serie de-ra
ioane din districtul Halle —99,3%. 
din cetățenii înscriși în listele e» 
lectorale ; în unele raioane din dis
trictul Frankfurt pe Oder —98,8%; 
în -raioanele districtuale Potsdam șî 
Schwerin — 98,6% ; în multe ra
ioane din districtele Brandenburg, 
Erfurt, Rostock, Kottbus și Gera — 
între 96% și 98% ș.a.m.d.

Participarea activă la vot a 
populației Republicii Democrate 
Germane dovedește sprijinirea una
nimă de către populație a politicii 
de pace și unificare a Germaniei 
pe o bază democratică dusă de gu
vernul muncitoresc-țărănesc al 
R.D. Germane.

PE SCURT
In urma tratativelor dintre, 

ambasada U.R.S.S. la Washington 
și Departamentul de stat al S.U.A., 
în martie a.c. s-a semnat un acord 
cu privire la predarea către Statele 
Unite, în conformitate cu cererea 
guvernului S.U.A., a 38 de mici, 
vase maritime militare aflate în 
Marea Neagră. Aceste vase au 
fost primite de către Uniunea So
vietică în cadrul legii land-lease 
în anii celui de al doilea război 
mondial.

Predarea -celor 38 de vase către 
reprezentanții comandamentului! 
maritim militar american a avut 
loc la Istambul și a fost desăvîr- 
șită l-a 24 iunie.

Agenția Vietnameză de Infor
mații anunță că în Vietnam a fost 
constituit un comitet central pen
tru reforma agrară, în urma apro
bării de către Consiliul de Miniș
tri al R.D. Vietnam a regulamen
tului cu privire la organizarea a.-- 
cestui comitet.

In orașul Hue ocupat de tru
pele franceze, a avut loc un mi
ting de masă al oamenilor muncii; 
împotriva recrutării forțate a tine
retului în armata lui Bao Dai, și 
pentru tratative între guvernul 
francez și guvernul R.D. Vietnam. 
Autoritățile franceze au adus un 
detașament al poliției militare pen
tru a . împrăștia mitingul, dar poli-, 
țiștii, s-au alăturat manifesta-nți- 
lor. La fel au . procedat soldați! 
europeni și africani. După miting 
a avut loc o demonstrație la care 
au participat peste 10.000 de per
soane. Demonstranții au parcurs 
străzile scandînd „Sprijinim gu
vernul lui Ho Și Min I”.
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