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In prezent-, cea mai importantă sarcină a 
organelor de stat și de partid, a muncitorilor, 
tehnicienilor și specialiștilor din agricultură, 
precum și a țărănimii muncitoare este termi
narea secerișului, grăbirea prin toate mijloacele 
a treierișului, executarea dezmiriștitului in pas 
cu secerișul și realizarea planului de colectări 
în pas cu treierișul.

Să transportăm de îndată grîul la arie 
și să grăbim treierișul!

DIN CUPRINSUL RAIONULUI NOSTRU

In satele raionului nostru se du
ce în aceste zile o muncă plină de 
însuflețire în vederea strîngerii la 
timp și fără pierderi a recoltei. An
trenați în întrecerea socialista' și 
patriotică, ce se desfășoară în 
cinstea zilei de 23 August, oame
nii muncii din agricultură folosesc 
fiecare clipă prielnică la seceriș 

■•’zmiiriștit și treieriș. Gospodă- 
. .de agricole colective șii înto
vărășirile agricole au fost pri
mele din raion care au tepminat 
secerișul orzului și grîului. Gospo
dăria colectivă „Viață nouă” din 
satul Țelna, de pildă, a terminat 
zilele acestea și treierișul, predîn- 
du-și în același timp întreaga can
titate de cotă cuvenită statului. De 
asemenea, "în numeroase comune, 
ca Bărăbanț, Ciugud, orașul Alba- 
Iulia și altele, țăranii muncitori 
fiind îndrumați de organizațiile de. 
bază și de către comitetele execu
tive ale sfaturilor populare să se
cere grîul de îndată ce a dat în 
pîrgă, au reușit să termine sece
rișul. In aceste comune și treieri
șul se desfășoară cu intensitate.

Timpul favorabil din ultima sap- 
tămînă a creat condiții bune de 
muncăfc astfel că în cîteva zile, în- 
afară jde un număr mic de sate de 
munte, secerișul va fi complet ter
minat. In fața oamenilor muncii 
din agricultură se pune drept sarcină 
principală transportarea snopilor 
la arii și grăbirea cu toate posibi- 
bilitățile a treierișului. In această 
direcție trebuie spus că în raionul 
nostru există o serioasă rămînere 
în urmă, cauzată de însuși faptul 
că multe din comitetele executive 
ale sfaturilor populare, ca cele din 
comunele Berghin, Hăpria, Oarda 
de Jos și altele, au întîrziat ame
najarea ariilor și au mers pe o 
poziție profund dăunătoare, aceea 
de a aștepta terminarea secerișu
lui și apoi să înceapă treierișul. 
Altfel nu se poate explica de ce în 
comunele Berghin, Hăpria, Stremț 

* ; altele, deși secerișul este pe ter- 
.inate, pînă în ziua de 27 iulie 

încă treierișul nu a început, iar în 
comuna Oarda de Jos, pînă la a- 
ceastă dată, abia s-a treierat or
zul de pe o suprafață de 2 hectare.

Intr-un mod cu totul nepermis 
de încet se desfășoară munca de 
transportare a grîului la arii, ceea 
ce face ca batozele să lucreze cu 
întreruperi. In -comuna Teiuș, de 
pildă, deși acum cîteva zile fusese 
secerat aproape 90% din întreaga 
suprafață de grîu,— datorită slabei 
munci politico-organizatorice dusă 
de organizația dewbază și comitetul 
executiv al sfatului popular comu
nal, pe aria electrificată nu a fost 
transportat nici un snop, în Himp 
ce batoza era complet pregătită 
pentru treieriș. Situații asemănă
toare stat și în alte comune și sate 
.in ’ cm ca Obreja, Sîntimbru, 
Șard, ere.

In acest an vara se anunță plo
ioasă și dacă nu se vor folosi toate 
forțele pentru grăbirea treierișului, 
se pot produce pierderi, serioase 
de recoltă. De aceea, țăranii mun

citori trebuiesc îndrumați să folo
sească la maximum timpul priel
nic și atelajele, transportînd neîn- 
tîrziat grîul la arie, așezîndu-1 în 
stoguri bine acoperite spre a putea 
fi ferit de pătrunderea apei. De 
o deosebită importanță, este în mo
mentul de față organizarea ajuto
rării de către țăranii muncitori care 
au atelaje de transport, a acelora 
care nu au.

Comitetele executive al sfaturilor 
populare comunale au datoria de a 
organiza în așa fel munca la arii, 
ca batozele să poată funcționa din 
zori și pînă-n noapte fără întreru
peri, iar la ariile electrificate tre
buiesc asigurate toate condițiile, ca 
iluminat, personal de schimb, mo
bilizarea producătorilor agricoli, 
astfel ca să se poată treiera și 
noaptea. De asemenea, conducerea 
S.M.T. Alba trebuie să depună toa
te eforturile ca atelierul mobi-1 de 
reparații să funcționeze în cele 
mai bune condiții, spre a putea în
lătura imediat defecțiunile ce se 
ivesc la batoze, tractoare și cele
lalte mașini.

Nu trebuie uitat nici o clipă că 
în pas cu secerișul trebuie efectuat 
dezmiriștitul, una din lucrările de 
mare importanță în lupta pentru o 
recoltă sporită în anul viitor. Zi 
de zi agronomii secției agricole 
trebuie să fie în- mijlocul țăranilor 
muncitori, să le explice -că efec- 
tuînd dezmiriștitul în cel tîrziu 1-3 
zile după seceriș și arătu-ra adîncă 
de toamnă în cel mult 2-3 săptă- 
mîni de la dezmiriștit, se păstrea
ză umezeala în pămînt și se asi
gură astfel producții sporite la hec
tar.

Succesul deplin al campaniei de 
strîngere a recoltei, dezmiriștit, tre
ieriș și colectări are o importanță 
covîrșitoare în îmbunătățirea ni
velului de trai al celor ce muncesc. 
Organizațiile de bază, sfaturile 
populare și fiecare om al muncii 
din agricultură trebuie să se simtă 
în această perioadă antrenat în- 
tr-o’ bătălie importantă, să dea do
vadă de multă" operativitate și simț 
de răspundere în munca de zi cu 
zi. Trebuiesc folosite la maximum 
timpul prielnic și capacitatea ba
tozelor, asigurată apoi o intensă 
muncă politică ca în ritmul treie
rișului fiecare țăran muncitor să-și 
achite obligațiile față de stat. A- 
gitatorii, deputății, organizațiile de 
bază C.T.M. și sindicale, delega
tele de femei trebuiesc antrenați 
de către organizațiile de bază spre 
a desfășura o largă muncă Politică 
în rîndul țăranilor muncitori. Co
muniștii trebuie să fie în, fruntea 
tuturor acestor munci, să educe 
permanent masele largi de țărani 
muncitori spre a fi intransigenți 
față de orice încercare de sabotaj 
a elementelor chiaburești.

Să luptăm cu toate forțele pen
tru a . întîmpina măreața aniversa
re a eliberării patriei noastre cu 
noi victorii în lupta pentru recolte 
bogate, pentru ridicarea continuă 
a nivelului de viață a celor ce 
muncesc de la orașe și sate!

Incdlfăminte peste plan
Lupta pentru îndeplinirea an

gajamentelor luate în cinstea celei 
de a X-a aniversare a eliberării 
patriei -noastre, pentru colectivul 
de muncitori de l-a cooperativa de 
încălțăminte „Progresul” din Alba- 
Iulia a dus la obținerea de noi 
succese în producție.

Planul în v-alori curente pe luna 
iunie a fost îndeplinit în proporție 
de 116,87%, economisindu-se în
semnate cantități de materiale, din 
care s-au confecționat peste 25 pe
rechi pantofi de damă peste plan.

Munca plină de avînt ce se des
fășoară în întrecerea socialistă a 
făcut posibil ca pînă la data de 26 
iulie tovarășii Go-ldberger Ludovic 
să-și realizeze n-orma lunară cu 
226%, Pleșa Wilhelm cu 334%, 
Leib Reghina cu 250%, Moise Gli- 
gor cu 215%, O-ancea Ștefan cu 
166%, Raimfel Marja cu 130%, 
și Kanyara Ștefan ctî 112%.

Sporește numărul 
contractărilor la animale

Tot mai mulți țărani muncitori 
din raion încheie contracte cu uni
tățile de stat și cooperatiste pen
tru creșterea și îngrășarea de ani
male.

Astfel, țăranul muncitor Breazu 
Florian din Mihalț a contractat cu 
O.R.A.C.A. la 24 iunie a doua pe
reche de boi angajîndu-se ca în 
luna septembrie cînd va avea loc 
expoziția de animale la Hațeg — 
la care vrea să participe — boii 
săi să aibă o greutate de peste 
2.000 kg. Țăranul muncitor Muică 
Irimie din Alba-Iulia, l-a data de 
6 iulie a contractat a patra pereche 
de boi primind avans 2.000 de lei.

Au mai încheiat -contracte și alți 
țărani muncitori din comunele Vin- 
țul de Jos, Berghin-, Almașul Mare, 
Ighiu etc.

Contribuția pionierilor
Pionierii care-și petrec vacanța 

în cadrul taberei de pionieri din 
orașul Alba-Iulia au ieșit nu demult 

Pe terasa sanatoriului Ministerului Sănătății, oamenii munciiȚveniți 
la odihnă, admiră frumoasele priveliști ale stațiunii „Govora".

pe ogoarele întovărășirii „Horia, 
Cloșca și Crișan” din localitate, 
dîn-d un ajutor țăranilor întovără
șiți. Astei, cei peste 30 de pionieri 
împărțiți pe grupe au pornit între
cerea pentru strîngerea a cît mal 
multe spice de grîu. Numai în cî
teva ore, pionierii au reușit să 
adune o însemnată cantitate de 
spice.

OANA ELENA 
corespondentă voluntară

Primii pe raion la 
predarea cotelor de grîu 

îndată -ce grîul a dat în pîrgă, 
cu ajutorul S.M.T.-ului colectiviștii 
din Țelna au executat într-un timp 
foarte scurt secerișul. OrganizUn- 
du-și bine munca și -■ folosind cu 
pricepere timpul prielnic, la data 
de 29 iulie ei au terminat și tre
ierișul. Din primele boabe rezul
tate de la treieriș ei au predat în 
întregime cota la baza de recep- 
ționare din Alba-Iulia, fiind prima 
unitate socialistă care -a obținut 
chitanța nr. 1 pe raion la predarea 
cotelor. Grîul predat, a fost de
pozitat separat, în vederea însă- 
mî-nțărilor din toamnă.

Dintre țăranii muncitori cu gos
podărie individuală care au fost 
primii pe -raion la predarea cotelor, 
sînit țăranii muncitori din Mi
halț, Potopea Florian-, care a obți
nut chitanța nr. 1 pe raion la pre; 
darea -cotei de grîu și Cîmpe-an Flo
rian din aceeași comună, care a 
obținut chitanța nr. 2.

Ajutor frățesc
După ce au terminat secerișul 

la orz și secară și mai fiind două 
zile pînă la recoltarea grîului gos
podăriei, colectivul de muncă al 
gospodăriei agricole de stat din 
Galda de Jos a hotărît ca, combina 
gospodăriei-, primită din Uniunea 
Sovietică, să sprijine în cele 2 zile 
disponibile, munca colectiviștilor 

din Oiejdea, la -recoltarea grîului. 
Astfel, în zilele de 24 și 25 iulie, cu 
multă îndemînare combi-nerul Stăn- 
cel Ion și ajutorul de combiner, 
Mîndruleanu Eftimie, au condus 
combina prin lanul de grîu al gos
podăriei colective, recoltînd și tre- 
ierînd grîul de pe o suprafață de 
peste 8 hectare.

In felul acesta, peste 80 de zTls- 
muncă au putut fi folosite de colec
tiviști la recoltatul fînului, tran
sportul la arie a restului de grîu 
recoltat de ei și la alte lucrări im
portante.

îngrijesc pășunile
Pentru a asigura o cantitate cît 

mai mare de nutreț verde pen-tru 
hrana vitelor, duminica trecută a 
avut loc în comunele din raionul 
nostru o mare acțiune de cu
rățire a pășunilor de buruieni și 
spini.

Frumoase rezutate au obținut în 
această acțiune de fo-los obștesc 
țăranii muncitori din comuna Ciu
gud cu satele aparținătoare care, 
îndrumați de sfatul popular și or
ganizațiile de partid respective, au 
curățat de buruieni și spini peste 
120 hectare de pășune. La această 
muncă au participat peste 300 de 
țărani muncitori, în frunte siituîn- 
du-se comuniștii Bran Todor, Bar
bu Simion și Oarga loan, depu
tății Susan Maria, Cîmpean Ioana 
și țăranii muncitori Muntean Gheor- 
ghe șî Hațegan Nioalae.

Conferințe despre 
rezultatele conferinței 

de la Geneva
In ziua de 26 iulie în sala de 

spectacole a Ca-sei raionale de cul
tură din Alba-Iulia a avut loc o 
conferință a -cărei subiect a fost 
axat pe victoria forțelor păcii în 
problema încheierii armistițiului în 
Vietnam.

Luînd -cuvîn-tul tov. Demco N. a 
explicat pe larg celor peste 400 
de participanți, rezultatele rodnice 
ale conferinței de la Geneva în 
problema Indochineză. De aseme
ni, vorbitorul a scos în evidentă 
contribuția delegaților țărilor lagă
rului socialismului în frunte cu 
V. M. Molotov și Ciu En-lai în în
cetarea focului din Indochina, po
ziția favorabilă a unor guverne, 
cum ar fi ce! al Franței, precum și 
încercarea eșuată a delegației Sta
telor Unite de a împiedica rezulta
tele conferinței de la Geneva. Con
ferințe pe această temă au avut 
loc și în satele raionului, cît și în 
întreprinderi.
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^Pentru succesut muncitor agricote de nară
Polenizarea suplimentară 

artificială la floarea 
soarelui

Membrii gospodăriei colective 
„Petofi Săndor” din satul Oiejdea, 
dornici de a obține o recoltă boga
tă de floarea soarelui, au executat 
la vreme lucrările de îngrijire. Ast
fel, ei au prășit întreaga suprafață 
însămînțată cu floarea soarelui de 
3 ori și au efectuat răritul, lăsînd 
o distanță de 35—40 cm. între fire 
pe rînd. Fiind convinși de faptul 
că prin aplicarea metodelor înaintate 
de muncă se obțin sporuri de pro
ducție, au trecuț zilele acestea la 
polenizarea suplimentară artifici
ală a florii soarelui.

Mergînd de-a lungul o două rîn- 
duri, cu ambele mîini au aplecat 
pălăriile de floarea soarelui, supra- 
punîndu-le și bătîndu-le ușor una 
de alta, pentru ca prin această a- 
tingere polenul să treacă de pe o 
pălărie pe cealaltă, asigurînd ast
fel o fecundație mai puternică și 
deci o recoltă mai bogată.

Multă îndemînare au dovedit în 
aplicarea acestei metode, colecti
vistele Bakcsi Margareta și Szilâ- 
gyi Iuliana.

Să fie terminat- secerișul
In timp ce în unele comune din 

raion, ca Ciugud și Bărăbanț, se
cerișul a fost terminat și în cele 
mai multe aproape terminat, în co
muna Berghin pînă la 28 iulie nu 
s-a secerat decît 733 hectare, ceea ce 
este cu totul nesatisfăcător față de 
suprafața totală de teren a comu
nei însămînțată cu păioase.

In această perioadă cînd timpul 
este foarte schimbător, comitetul 
executiv al sfatului popular (pre
ședinte Lidian Matei) și organiza
ția de bază (secretar Cosma I) tre
buie să desfășoare o muncă susți
nută pentru mobilizarea largă a 
țărănimii muncitoare, pentru folo
sirea fiecărei ore și a fiecărui mi
nut prielnic la strîngerea recoltei. 
La secerat să fie folosite la ma
ximum toate uneltele de recoltat, 
ținîndu-se tot timpul cont de mo
mentul optim de recoltare, pentru 
ca nici un bob să nu se piardă.

Fruntași în întrecerile
întrecerea patriotică pornită în 

cinstea zilei de 23 August se des
fășoară cu succes în întreg cuprin
sul raionului nostru. Astfel, țăranii 
muncitori din comuna Vințul de Jos, 
— satul Mereteu, — folosindu-se de 
zilele prielnice și călduroase, au 
terminat secerișul păioaselor în în
tregime pînă la data de 25 iulie și 
au dezmiriștit peste 40% din su-

patriotice
prefața recoltată, însămînțînd tot
odată și o însemnată suprafața cu 
porumb furajer. In prezent ei au 
început treierișul.

Fruntași la recoltatul păroaselor, 
dezmiriștit și însămînțatul porum
bului furajer sînt țăranii muncitori 
Sîrbu Ion și Jicăreanu Gheorghe.

TOMUȘCA NICOLAE 
coresp. voluntar

Toate forțele pentru executarea dezmiriștitului
De l-a un capăt la celălalt al ra

ionului nostru, în aceste zile se dă 
bătălia pentru recoltarea ultimilor 
snopi de păioase. In multe comune 
ca, de pildă, Ciugud și Bărăbanț, 
recoltatul păioaselor a fost ter
minat.

Pentru țăranii muncitori rezulta
tele de la recoltat și treieriș con
stituie un prilej de a se convinge 
că prin aplicarea metodelor agro
tehnice înaintate se obțin sporuri 
însemnate de recoltă. Una din a- 
ceste măsuri agrotehnice este dez
miriștitul, care este prima lucrare 
ce se aplică solului după recolta
rea păioaselor.

Colectiviștii din Obreja și Țelna, 
întovărășiții din Vințul de Jos și 
mulți țărani muncitori din comu
nele Ciugud, Bărăbanț și Vințul de 
Jos, convinși de sporurile mari de 
recoltă ce le obțin executând acea
stă lucrare, îndată după secerat au 
și trecut la dezmiriștit.

Dacă în aceste comune s-au ob
ținut unele rezultate și dezmiriștî- 
tul s-a efectuat pînă la 28 iulie, în 
Ciugud, în proporție de 90%, în 
Bărăbanț de 55% și în comuna 
Vințul de Jos în proporție de 40%, 
în majoritatea comunelor și sate
lor din raion dezmiriștitul se exe
cută foarte anevoios neținîndu-se 
pas cu secerișul. Astfel, în comuna 
Beni-c, datorită faptului că comi
tetul executiv al sfatului popular 
(președinte Deheleanu Livlu) șl 
organizația de bază din comună 
(secretar Crișan E.) nu desfă
șoară o muncă politică și organi
zatorică susținută în această direc
ție, dezmiriștitul se tărăgănează, 
liind rămas mult în urmă față de

recoltat. Aceasta face ca o mare 
cantitate de apă din pămînt să se 
piardă și să nu se poată lu-cr-a în 
condițiunile cerute de agrotehnică, 
sau să rămînă chiar suprafețe de 
pămînt nedezmiriștite, cum s-a în
tâmplat anul trecut.

In situații asemănătoare se gă
sesc și comunele Pețeloa, Ighiu, 
și altele, unde dezmiriștitul s-a 
realizat în proporție foarte scă
zută (10—25%). Astăzi, orice 
om al muncii din agricultură tre
buie să știe că de pe un hectar de 
pămînt dezmiriștit în cel mult 1—3 
zile de Ia seceriș și arat adînc 
toamna, se obține un spor de 200— 
800 kgr. față de un hectar nedez- 
miriștit. Această lucrare înlesnește 
totodată pătrunderea în pămînt a 
apei provenite din ploi, distruge 
buruienile și insectele vătămătoare, 
face să putrezească miriștea și ră
dăcinile, transformîndu-le în mate
rii hrănitoare și îmbogățește astfel 
compoziția solului.

Pentru asigurarea unei produc
ții îmbelșugate în anul viitor, in
ginerii și tehnicienii secției agri
cole a sfatului popular raional tre
buie să fie tot timpul pe teren, în 
mijlocul țâțânilor muncitori că
rora să le arate că este în intere
sul lor să execute dezmiriștitul la 
vi eme.

O sarcină de seamă în această 
direcție le revine sfaturilor popu
lare și organizațiilor de bază, care 
trebuie să asigure o largă mobili
zate a țărănimii muncitoare pentru 
executarea fără întîrziere .a acestei 
lucrări agrotehnice — dezmiriști
tul.

Obligațiuni C.E. C. 4°|0 cu cîștiguri 
O nouă operațiune pentru stimularea depunerii 

economiilor la C. E. C.
Pentru stimularea depunerii e- 

conomiilor la C.E.C., Consiliul de 
Miniștri a autorizat Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni ca pe lin
gă depunerile pe librete cu do- 
bîndă și cîștiguri să lanseze, în
cep înd de la 1 septembrie 1954 
„obligațiuni C.E.C. 4 la sută cu 
cîștiguri”.

Această hotărîre dă posibilitate 
tuturor cetățenilor de la orașe și 
sate să-și plaseze, în condiții a- 
vantajoase, surplusul de numerar, fie 
depunîndu-1 pe librete de economii, 
fie cumpătând „obligațiuni C.E.C. 
4 la sută”.

Prin cumpărarea acestor obliga
țiuni, care sînt la purtător și care 
pot fi revîndute oricînd unităților 
sau ghișeelor C.E.C. de unde au 
fost cumpărate, se oferă deținăto
rilor posibilitatea de a realiza im
portante cîștiguri. Astfel, la tra
gerile de bază, care vor avea loc 
la fiecare 2 luni, se distribuie 3.400 
cîștiguri în valoare totală de lei 
1.691.600. In plus în fiecare an va 
mai avea loc o tragere suplimen
tară, la care participă obligațiunile 
păstrate de deținători timp de 9

luni de zile și la care se distri
buie 4.600 cîștiguri, în valoare de 
lei 3.951.600. Cîștigurile ce se 
cordă deținătorilor de obligațiuni 
reprezintă sume importante ce va
riază între lei 400 și 35.000. Va
loarea de bază a unei obligațiuni 
este de lei 200, iar a celor fracțio
nare de lei 100 și 50. Cîștigurile se 
plătesc în raport cu valoarea obli
gațiunilor cîștigătoare, respectiv 
pentru obligațiunile de lei 200, cîș
tiguri întregi, pentru cele de 100 
lei jumătăți de cîștiguri, iar pen
tru cele de 50 lei sferturi de cîști
guri.

Posibilitățile de cîștig pot fi spo
rite prin cumpărarea unui număr 
mai mare de obligațiuni, fiecare 
cumpărător participînd la trageri 
cu toate obligațiunile ce le deține. 
Cumpărarea și vînzarea obligațiu
nilor, precum și plata cîștigurilor 
se fac la toate unitățile C.E.C. "S 
ia ghișeele din întreprinderi și . ■ 
stituții. Un avantaj în plus îl con
stituie faptul că atît valoarea obli
gațiunilor, cît și a cîștigurilor, 
sînt scutite de orice fel de impo
zite. (Agerpres).

INFOR
Intre 15 iulie și 22 august 1954 

se fac înscrierile la examenul 
de admitere de la Școala Profesio
nală Metal nr. 6 din Zlatna, pen
tru anul școlar 1954—1955 la ur
mătoarele meserii1,: lăcătuși-meca- 
nici; topitori metal neferoase ; fa- 
zonatori piatră și marmoră.

Candidații la examen trebuie să 
îndeplinească următoarele condițiu- 
ni:

— Să aibă vîrsta minimă de 14 
ani, împliniți la 1 septembrie 1954 
și cea maximă de 16 ani. Se ad
mite o depășire de 2 luni peste 
vîrsta maximă.

— Să fie absolvenți a 7 clase 
elementare.

— Nu se primesc candidați din 
alte regiuni și din alte localități 
unde există școli profesionale, nu
mai pentru meseria de frezori pia
tră și marmoră.

Actele cerute la înscriere sînt:

M A Ț I E
1. Cererea de înscriere la exa

men.
2. Actul de naștere.
3. Certificat de studii.
4. Certificat de starea materială, 

din care să reiasă averea pe care 
o posedă părinții, impozitul ce-1 
plătesc, numărul copiilor minori și 
originea socială.

5. Adeverință de salarizare (dacă 
părinții sînt salariați).

6. Certificat de sănătate, eliberat 
de dispensar (spital) sau policli
nică, în care se va specific^ re
zultatul analizei sîngelui, rezulta
tul examenului radioscopic-pulmo- 
nar și alte maladii eventuale.

7. Actele necesare înscrierii nu 
vor purta o dată mai veche de 10 
iulie 1954.

8. înscrierile se fac zilnic, în bi
roul comisiei de înscriere de la 
Școala Profesională Metal nr. 6 
Zlatna, între orele 8-14, pînă în 
ziua de 22 august 1954.

întreprinderea „Ardealul”, ca 
orice întreprindere din țara noas
tră, s-a dezvoltat simțitor în anii 
regimului de democrație populară. 
Noul atelier care cu cîteva luni în 
urmă a intrat în exploatare, consti
tuie o mărturie vie a grijii parti
dului și guvernului față de îmbu
nătățirea continuă a condițiilor de 
muncă. Utilarea întreprinderii cu 
mașini moderne sosite din U.KS.S, 
din țările de demoorație populară, 
precum și cu mașini fabricate de 
tânăra noastră industrie construc
toare de mașini a făcut ca diferi
tele munci din întreprindere să fie 
mai ușoare, ridicîndu-se totodată 
producția și productivitatea mun
cii.

Privind însă felul cum întreprin
derea „Ardealul” este gospodărită, 
se poate spune de la începutul lo
cului că aci spiritul de răspundere 
a unor persoane din conducerea 
întreprinderii s-a înlocuiE cu ne
păsarea, lucru, care a dat posibi
litatea ca în cadrul întreprinderii 
să se săvîrșească . o serie de în
călcări ale disciplinei socialiste a 
muncii, iar unele persoane să fie 
favorizate de vechea conducere a-și 
face jocul intereselor persona
le. Fosta conducere a întreprinderii 
a solicitat prin intermediul direc
torului Gașpar Andrei, ca o serie 
de instalații la mașini să se execute 
în atelierul lui Comun Vas i Le, in- 
vocîndu-se motivul că întreprinde
rea „chipurile” nu are specialiști și

Cînd spiritul de răspundere este înlocuit 
cu nepăsarea

scule pentru reparații. El a fost an
gajat ca „specialist”, iar fostul di
rector a dat dispoziții ca să fie 
salarizat, deși el nu lucra e- 
fectiv în întreprindere, ci mai mult 
acasă la el, lucrări particulare. 
Unde au dus aceste lucruri ? Care 
sînt urmările lor ? Iată două pro
bleme de o deosebită importanță 
de care conducerea întreprinderii 
n-a ținut cont. In primul rînd acest 
lucru a dus ca muncitorii să nu 
privească cu ochi buni conducerea 
întreprinderii, sezisîndu-se că se 
dau salarii contrar legilor statu
lui. In al doilea rînd, urmările s-au 
făcut simțite în gospodărirea în
treprinderii, deoarece fondul de 
salarii a crescut, iar o serie de ma
teriale de care întreprinderea se 
putea folosi, au fost sustrase sub 
pretextul reparațiilor de către „spe
cialist”.

Faptul că vechea conducere nu 
a luat poziție față de aceste lip
suri, deși a fost sezisată de nenu
mărate ori, dovedește de la bun 
început o crasă nepăsare. De 
acest lucru se face vinovată și ac
tuala conducere a întreprinderii în 
frunte cu tovarășul director Iancu.

Tolerarea de către vechea și ac
tuala conducere a lipsurilor sem
nalate a făcut ca în cadrul între
prinderii „Ardealul” să se treacă 

direct la folosirea mașinilor în sco
puri personale. In cursul lunii a- 
prilie, spre exemplu, Covăleanu An
tonie, mecanic șef și Coman V., 
au plecat cu o mașină la Cluj, 
schimbînd ruta cursei fără să anunțe 
întreprinderea, iar în ziua de 27 
iulie a.c. Covăleanu a folosit o 
mașină în scopuri personale fără 
aprobarea nimănui.

O lipsă deosebit de gravă o are 
și comitetul de întreprindeie în 
în frunte cu președintele Moido- 
van Simion, care cu toate .:ă în 
consfătuirile de producție munci
torii au semnalat o serie de lipsuri 
caie au îngreunat mersul produc
ției, nu a luat nici o măsură, 
lăsînd ca lucrurile să meargă de 
la sine. Comitetul de întreprindere 
a manifestat, ca și biroul org. 
de bază o atitudine (de tolerare 
mulțumindu-se, să privească lucru
rile așa cum le dicta fostul direc
tor. In cazul acesta comitetul de 
întreprindere a uitat că are datoria 
de a combate și chiar a demasca pe 
acei care se sustrag de la îndepli
nirea sarcinilor. Tovarășul Moido- 
van a fost de nenumărate ori sezi- 
sat de aceste lipsuri și nu a căutat 
să impună cu toată tăria lichidarea 
lor. Oare comitetul de întreprindere 
în frunte cu tovarășul Moldovan 

nu și-a dat seama că va răspunde 
in fața muncitorilor de acest lucru ?

Dacă conducerea întreprinlerii,
comitetul sindical și organiza
ția de bază au dovedit o a- 
titudine de tocire a spiritu
lui de vigilență, apoi de o aseme
nea atitudine au dat dovadă și alte 
organe, printre care și secțiunea 
financiară a sfatului popular raio
nal în frunte cu șeful ei, Ciugu- 
dean Pamfil. Secțiunea financiară 
nu a controlat felul cum acest Co- 
man Vasile, sub pretextul că lucrea
ză în întreprinderea „Ardealul”, ți
ne un atelier particular fără au
torizație. Secțiunea financiară nu a 
controlat ce se lucrează în acest 
atelier, pentru cine se lucrează, 
dacă are autorizație și cît impozit 
plătește statului. Iată o mare lip
să a secțiunii financiare. De ce sec
țiunea financiară nu a controlat 
acest lucru ? Nu este aceasta o 
încălcare a legilor statului ?...

Pentru lichidarea lipsurilor din 
această întreprindire, atît conduce
rea întreprinderii, cît și comitetul 
sindical și organizația de bază au 
datoria de a lua măsurile cele mai 
eficace, iar pentru vinovați orga
nele în drept să ia măsurile cores
punzătoare.

L. DOBRE 
și N. GIURGIU

Concursul 
de creație populară

Concursul de creație populară or
ganizat de Consiliul General 
A.R.L.U.S. în colaborare cu alte in
stituții pe tema „Prietenia romîno- 
sovietică”, constituie un mijloc p" 
ternic de manifestare a prietei 
față de Uniunea Sovietică, elibera- 
toarea țării noastre.

Concursul se desfășoară pe di
ferite etape și genuri de artă. Im
portanța concursului de creație popu
lară constă în faptul că dă posibi
litate maselor largi de cetățeni 
să-și dezvolte aptitudinile artistice 
prin creierea diferitelor genuri de 
artă la baza cărora stă prietenia 
romîno-sovietică.

Comisiile comunale de concurs, 
cît și cele din întreprinderi se ocu
pă în majoritatea lor de atragerea 
unui mare număr de participanți. 
Pînă în prezent peste 170 de mun
citori, țărani muncitori și intelec
tuali și-au anunțat participarea la 
concurs. Mulți dintre ei prevăd în 
foile de angajament executarea di
feritelor lucrări de artă ci: r 
chete, sculpturi în lemn și piatta, 
gravuri, confecționarea de covoare, 
ștergare, iii, etc.

Printre comisiile care acordă o 
importanță cuvenită concursului se 
numără și comisia cooperativei 
„Munca Nouă-’, din Alba-Iulia cele 
din comunele Vințul de Jos, Ighiu 
și Meteș.
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Organizația de bază — în fruntea luptei pentru realizarea 
planului de colectare

Avantaje acordate posesorilor de atelaje care 
transportă lemne

Realizarea în întregime a planu
lui de colectare a pioduselor agri
cole. vegetale și produse animale, 
presupune că organizațiile de bază 
de la sate să-și îmbunătățească 
.sistematic activitatea lor, ridicînd 
munca politică la un nivel cit mai 
înalt, astfel ca aceasta să devină 
o forță în mobilizarea țăranilor 
muncitori spre a-și achita obliga
țiile la colectare.

In raionul nostru, în ce privește 
colectarea produselor animale (car
ne, lînă și lapte), în primul semes
tru al acestui an au fost dobîndite 
.succese remarcabile, la realizarea 
cărora au contribuit în mare mă
sură organizațiile de bază.

Urmare a ajutorului dat de Co
mitetul raional de partid, prin in
structorii săi, organizația de bază 
•din satul Drîmbar, de pildă, a reu- 
,șit să-și îmbunătățească în mod 
serios munca canalizînd preocupă
rile comuniștilor spre realizarea ce
lor mai arzătoare sarcini, printre 
-care și aceea de îndeplinire a pla
nului de colectare. Una dintre 
(Preocupările principale ale biroului 
organizației de bază, a fost recru
tarea unui colectiv de agitatori din
tre cei mai activi membri de partid 
și țărani muncitori din sat care, 
fiind instruiți periodic și înarmați 
cu sarcinile actuale ale partidului 
:și guvernului, au desfășurat în mij
locul țăranilor muncitori, o muncă 
politică bogată în conținut. Agita
torii vorbesc țăranilor muncitori 
■despre realizările regimului, nostru, 
despre avantajele acordate de gu- 
•vern țăranilor muncitori cu gos
podărie individuală care cresc și 
îngrașă vite și le contractează cu 
.statul, etc. Un fapt pozitiv în 
munca acestei organizații de bază, 
este consultarea și antrenarea sis
tematică a activului fără de partid, 
.a femelor și tineretului din sat. Cu 
■spirit de răspundere a muncit și 
organizația de bază din satul Stra
ja pentru îndeplinirea planului de 
colectare la produse animale. Co
muniștii de aici pe lîngă că au 
lost primii la colectări, au dat do
vadă de vigilență demascînd unele 
elemente chiaburești care au în
cercat să se sustragă de la pre
darea cotelor.

In ultimul timp numeroase or
ganizații de bază din raion și-au 
îndreptat preocuparea în vederea 
■realizării planului de colectări.

Să se dea
Sezisările și reclamațiile oame

nilor muncii din orașul nostru fă- 
sCiute în diferite ocazii au ca scop 
lichidarea lipsurilor și îmbunătățirea 

’muncii. Privind condicile de re- 
•clamații și sugestii din diferite u- 
mități socialiste se observă că, a- 
colo unde s-a acordat o atenție mai 
mare rezolvării sezisărilor, mare 
parte din lipsuri au fost lichidate.

Un exemplu pozitiv în această 
privință ni-1 poate da personalul ma
gazinului de chimicale din Alba Iu- 
lia. Vînzătorii din acest magazin 
se preocupă îndeaproape de buna 
deservire a clientelei, iar un lucru 
care a dus ca în acest magazin să 
nu existe reclamații, este însuși 
faptul că vînzătorii de aici nu 
practică vînzarea pe „sprinceană”. 
Același exemplu ni-1 poate oferi și 
magazinul de articole de sport, etc.

Dar pe lîngă aceste rezultate sînt 
■și o serie de lipsuri care provin 
din faptul că unii gestionari 
nu caută să cerceteze regulat 
sezisăiile oamenilor muncii și nu 
trag la răspundere acele persoane 
■care încalcă dispozițiile primite din 
partea Ministerului Comerțului In
ferior. La cofetăria cooperativei

IOSIF TODEA
secretar al Comitetutul raional de partid 

Alba

Acest fapt a făcut ca în comune și 
sate ca Mihalț, Pețelca, Dumitra, 
etc., să se obțină rezultate grăitoa
re în munca de colectare.

Comitetul raional de partid a 
analizat în mai multe rînduri fe
lul cum organizațiile de bază spri
jină lupta pentru realizarea pla
nului la colectări dîndu-le îndru
mări prețioase de îmbunătățire a 
muncii. Cu toate acestea, continuă 
să existe în raion unele organizații 
de bază care muncesc nesatisfăcă
tor în această direcție.

Organizația de bază din comu
na Stremț, de pildă, deși cunoaște 
că pe comună planul de colectare 
la 'lapte de vacă și la carne nu 
este îndeplinit, continuă să rămî- 
nă indiferentă față de această si
tuație. Biroul organizației de bază 
subapreciază în mod nejustificat 
desfășurarea muncii politice, lucru 
ce se explică prin însuși faptul că 
aproape de 2 luni de zile agitato
rii n-au fost instruiți și nici nu 
desfășoară nici o muncă. De ase
menea, activul fără de partid figu
rează doar pe hîrtie, iar în mun
ca de îndeplinire a sarcinilor n-au 
fost atrase nici femeile, nici tinere
tul din comună. Rădăcina acestor 
lipsuri pornește de la faptul 
că în cadrul organizației de bază 
nu se folosește cu tot curajul cri
tica și autocritica, membri de par
tid neluînd poziție hotărîtă împo
triva lipsurilor manifestate de bi
roul organizației de bază și în mod 
deosebit de secretarul organizației 
de bază tovarășul Marcu Simion, 
care se dezinteresează de condu
cerea organizației de bază.

Lipsuri serioase s-au manifestat 
și în munca organizației de bază 
din satul Geornal. Aici, pînă și unii 
membri de partid, ca Bancea Iosif 
și Buha Aurel, în loc să fie primii 
la achitarea obligațiunilor față 
de stat, nici în prezent nu și-au 
achitat cotele.

Sînt apoi unele birouri ale orga
nizațiilor de bază din raion care 
nu înțeleg că munca agitatorului 
este o muncă politică și nu admi
nistrativă, că ea trebuie desfășu
rată în mod sistematic și perma
nent, că nu este sarcina agitato
rului de a se transforma în colec

atenție sezisărilor oame 
„Munca Nouă”, de pildă, un cetă
țean sezisează că vînzătoarea Fi- 
limon Elena, pe lîngă faptul că 
are o comportare nedemnă față de 
cumpărători, refuză de cele mai 
multe ori să prezinte condica de re
clamații, invocînd sfidător că ma
gazinul nu are condică de recla
mații.

La restaurantul „Mureș” condi
ca de reclamații este deja plina de 
fel și fel de sezisări, dar datorită 
faptului că tovarășul • Burduf Octa
vian, care răspunde de acest res
taurant, nu dă atenție sezisărilor, 
ele rămînînd doar pe hîrtie. 
Același lucru se întîmplă și la Au
tobaza Alba-Iulia (responsabil Șer- 
ban Ion), la cantina „Muncitorul” 
(responsabil Mendel Isidor) și al
tele. La Autobază, de pildă, un ce
tățean care călătorea de la Abrud 
la Alba-Iulia a sezisat că șoferul 
Conidrea Țimoftei conduce mași
na în stare de ebrietate, lucru ca
re poate periclita viața călătorilor. 
Această ' sezisare cît și altele, tot 
atît de importante, au rămas ne
rezolvate, datorită nepăsării de 

, care dă dovadă tovarășul Șerban.
Un alt exemplu de acest fel de a 

tor. Agitatorii organizației de bază 
din comuna Teiuș (secretar tova
rășa Zelencov 'Elena) înlocuiesc 
munca politică cu munca adminis
trativă, duc activitatea dezorgani
zat și nu cunosc care antime este 
sarcina lor. De aci se poate des
prinde clar cum înțelege biroul 
organizației de bază să îndrume 
activitatea agitatorilor.

Lipsurile existente în unele or
ganizații de bază din raion se da
torase și faptului că unii instructori 
ai Comitetului raional de partid, 
ca, de pildă, Dumitrean Gheor- 
ghe și Gosko Alexandru mun
cesc unilateial pe teren și nu 
îndrumă îndeaproape organizațiile 
de bază pentru a nu scăpa din 
vedere asemenea probleme impor
tante, cum sînt colectările. Apoi 
nici Comitetul raional de partid nu 
a controlat și tras la răspundere 
pe unii instructori care au mani
festat astfel de lipsuri în activita
tea lor.

Am intrat în cel de al doilea se
mestru al anului. Odată cu sar
cina de îndeplinire a planului de 
colectare și recuperarea restanțelor, 
au început și colectările la produ
sele agricole vegetale. Organiza
țiile de bază de la sate au datoria 
de a ridica nivelul muncii politice 
la nivelul sarcinilor actuale și să a- 
nalizeze periodic stadiul muncilor 
de colectare din comuna sau satul 
respectiv.

Birourile organizațiilor de bază 
tiebuie să acorde o atenție deose
bită instruirii agitatorilor, urmă
rind felului cum își duc activita
tea în sectoarele repartizate și ce 
rezultate practice au obținut. De 
asemenea munca cu activul fără 
de partid, consultarea regulată a 
acestuia în diferite probleme, an
trenarea femeilor și a tineretului 
la îndeplinirea planului de colec
tare la toate produsele este o sar
cină de cea mai mare importanță.

Imbunătățindu-și zi de zi acti
vitatea, organizațiile de bază din 
satele raionului nostru, vor putea 
aduce o contribuție și mai mare la 
lupta pentru realizarea planului la 
colectare, pentru întărirea neconte
nită a alianței dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare, pen
tru realizarea sarcinilor trasate de 
plenara lărgită a C.C. al P.M.R. 
din august 1953.

ilor muncii
„rezolva” ni-1 dă tovarășul Men
del Isidor de la cantina „Munci
torul”. Unii muncitori care iau ma
sa la această cantină sezisează de 
multe ori că mîncarea este insufi
cient pregătită, așa cum a fost în 
ziua de 24 iulie,, cînd carnea nu 
a fost destul de fiartă și alte lu
cruri pe care tovarășul responsabil 
nu le ia în considerație.

Conducătorii de unități au dato
ria să controleze sistematic con
dicile de reclamații, iar acolo unde 
încă nu sînt condici, cum ar fi la 
magazinul de desfacere al coope
rativei „Progresul”, secția de coa
fură a cooperativei „Munca Nouă”, 
Farmacia de stat nr. 17 și altele, 
să se ia măsuri ca ele să fie in
troduse neîntîrziat. Condicile de 
reclamații și sugestii vor trebui 
puse în locuri vizibile, nu așa cum 
se întîmplă la multe magazine, un
de condicile sînt uitate prin ser
tare sau prinse anapoda pe pereți.

Rezolvarea din timp a sezisărilor 
și reclamaților celor ce muncesc 
constituie unul din factorii care 
duc la îmbunătățirea muncii, con
stituie un mijloc de întărire a co
merțului socialist.

Partidul și guvernul, pentru a 
veni în sprijinul posesorilor de ate
laje care transportă lemne de foc, 
pe lîngă beneficiile acordate prin 
Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
Nr. 3524 din anul 1953 și Nr. 97 
din 1954, privind stimulentele ce 
se acordă de către întreprinderile 
producătoare, a venit cu o reduce
re simțitoare a impozitului pe ve
niturile realizate din transporturi. 
Impozitul de 25% din cîștigul rea
lizat din transportul lemnelor se 
reduce astfel:

Post U. T. M. de
Cum intri pe poarta fabricii de 

încălțăminte „Simion Bărnuțiu” din 
Alba-Iulia, poți vedea așezata la 
loc vizibil pe dreapta gazeta de 
perete, organ al organizației de 
bază și al comitetului sindical din 
întreprindere, unde sînt expuse ar
ticolele muncitorilor legate de mun
ca lor de zi cu zi și de întrecerea 
ce se desfășoară în cinstea zilei de 
23 August. Alături de gazetă, la 
doi pași, se află un panou scris 
frumos cu litere mari: „Vorbește 
Postul U.T.M. de Control”. Acest 
panou a fost confecționat după con
firmarea postului U.T.M. de con
trol în adunarea generală ținută 
în cursul lunii ianuarie a.c. De la 
data confirmării și pînă în pre
zent, panoul postului U. T. M. 
de control de la fabrica „Si
mion Bărnuțiu” nu a „vorbit” nimic, 
din cauză că activitatea postului a 
fost inexistentă.

Comitetul organizației de bază 
U.T.M. (secretar Dreghici Elena) 
s-a mulțumit ca în luna mai să 
înlocuiască pe fostul responsabil al 
postului, tovarășul Ciulea Teodor 
cu tovarășul Veber Ștefan, dar 
nici de atunci încoace postul nu a 
avut nici o activitate. Organizația

Mai multă vigilență față
In timp ce țăranii muncitori din 

comuna Sîntimbru luptă pentru o 
producție sporită la hectar și pen
tru a asigura cît mai multă 
hrană poporului muncitor, ’ unii 
chiaburi neglijează îngrijirea cul
turilor, cauzînd astfel pierderi de 
recoltă.

Așa este, de pildă, chiaburul 
Fleșer Ioan 1. Ioan, care a lăsat ne
îngrijit mai bine de un iugă>r de 
pămînt semănat cu porumb pentru 
boabe, pe care nu l-a prășit nicio
dată, compromițînd întreaga recol
tă. Acțiunea de sabotaj a chiabu
rului trebuia descoperită la vreme,

Un cămin cultural
Munca cultural-educațivă din co

muna Teiuș, cu toate că are posi
bilități de dezvoltare, a fost lăsată 
la voia întîmplării. Acest lucru a 
făcut ca în perioada de pregătire a 
celui de al IlI-lea concurs artistic, 
echipele artistice de amatori să nu 
aibă nici o activitate, neputîndu-se 
prezenta la concurs.

Conducerea căminului cultural 
din această comună s-a limitat mai 
mult la ținerea de conferințe, lă- 
sînd celelalte activități pe planul 
al doilea. Fostul director al cămi
nului cultural, Haidu Iuliu, a ne
glijat nepermis .munca culturală și 
nu a fost tras la răspundere atunci 
cînd s-au ivit lipsuri, ci. numai 
atunci cînd ele s-au agravat.

Cauza principală a lipsurilor, 
care se manifestă în problema mun
cii culturale de masă în comuna 
Teiuș, constă în aceea că atît co- 
mitetur executiv al sfatului popu
lar comunal, (secretar Belici Con-

Pînă la cîștigul lunar de 200 lei 
se va percepe un impozit de 2%. 
Acest impozit crește progresiv pînă 
la 16% pentru cîștigul ce depă
șește 1.000 de lei lunar. Această 
reducere de impozite face să creas
că veniturile posesorilor de atelaje 
ce transportă lemne, iar aceștia au 
datoria cetățenească de a răspunde 
prin îndeplinirea obligațiilor cu care 
au fost impuși la transportul de 
lemne.

control pe hîrtie
de bază U.T.M. trebuia să analize
ze periodic activitatea acestui post, 
să-i de-a îndrumări și să controle
ze practic pe teren activitatea pos
tului, lucru ce nu l-a făcut 
nici organizația de bază P.M.R., 
(secretar tovarășuTHorvath G.) Pre
ședintele comitetului de întreprindere, 
tovarășul Dan L, nici nu cunoaș
te pe tovarășii care fac parte din 
postul U.T.M. de control, deși se 
lovește în fiecare zi de zeci 
de ori de acest panou. Nepă
sarea din partea acestora față 
de grija și îndrumarea postului 
U.T.M. de cojitrol, a făcut ca unii 
tineri din fabrică să dea produse 
de calitate slabă, scăzîrîd procentul 
normativului de calitate pe trimes
trul II al anului curent cu 1,1 >a 
sută față de trimestrul IV 1953.

Comitetul raional U.T.M. are da
toria să îndrume îndeaproape or
ganizația de bază U.T.M. de la fa
brica „Simion Bărnuțiu”, ca aceas
ta să treacă de îndată la organi
zarea și îndrumarea postului U.T.M. 
de control, la mobilizarea tinere
tului pentru ridicarea calității pro
duselor, pentru obținerea de noi 
realizări în întrecerea socialistă.

de acțiunile chiaburilor
lucru pe care comitetul executiv al 
sfatului popular din comună (pre
ședinte Budulă Ion) nu l-a făcut. 
Acest fapt dovedește că membrii 
comitetului nu cunosc situația pe 
teren și nu trag la răspundere pe 
agentul agricol Benga Florian, care 
în loc să-și îndeplinească sarcinile 
pe care le are, își vede mai mult 
de treburile lui personale.

Este timpul ca comitetul execu
tiv al sfatului popular și organi
zația de bază din comună să dea 
dovadă de mai multă vigilență; 
pentru a curma la vreme, orice în
cercare de sabotaj a chiaburilor.

cu activitate slabă
stantin) cît și organizația de baz£ 
cartier nu au analizat în ședinți 
problema muncii culturale felu 
în care ea se desfășoară, nu at 
ajutat în mod concret conducere! 
căminului cultural.

Secțiunea culturală a sfatulu 
popular raional are și ea o lipsi 
serioasă că, deși a cunoscut felu 
defectuos în care se desfășoari 
munca culturală din comuna Te 
iuș, nu a luat măsuri pentru a 1 
îndrepta. Instructorii secțiunii ni 
întotdeauna au ajutat sub toati 
formele, atunci cînd se deplasau 1 
Teiuș, conducerea căminului cui 
tural, tolerînd în mod nejustifica 
lipsurile.

A sosit timpul ca în comun 
Teiuș munca culturală să ia un a 
vînt. Acest lucru trebuie să-l fac 
conducerea căminului cultural, a 
jutat de comitetul executiv ăl sf; 
tului popular comunal și organiz! 
ția de bază.
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Din țările de democrație populară Pentru întărirea securității colective în Europa
proiectului de Constituție a R. P. ChinezeIn cinstea

In uzinele și fabricile din China 
se desfășoară întrecerea pentru în
deplinirea înainte de termen a sar
cinilor primului plan cincinal.

După cum relatează ziarul „Gu- 
anminjibao”, recent strungarul Son 
Li și frezorul Li Iun-șun, fruntași 
în producție de la uzina de stat 
de construcții de mașini-unelte din 
Sanhai au obținut succese im
portante. Pînă la 15 iulie ei au în
deplinit planul anual de producție.

Muncitorii din China își dedica 
succesele în muncă Proiectului de 
Constituție al R. P. Chineze, care 
în prezent este discutat în toate 
colțurile țării. După cum relatează

Noi cooperative agricole de producție în R. P. Polonă

In satul Goscinowa, 27 țărani 
muncitori au înființat a 500-a co
operativă agricolă de producție din 
voevodatul Zielone Gora. Cei pes
te 11.600 membri ai cooperativelor 
agricole de producție din acest voe- 
vodat au obținut mari succese în 
lupta pentru sporirea producției la 
hectar și pentru dezvoltarea creș
terii animalelor.

Numai în luna iunie, în voevo

Dezvoltarea rețelei de biblioteci în R. P. Ungară

In centrele județene din R. P. 
Ungară există 3.700 biblioteci. Din 
luna mai, anul trecut pînă în pre
zent s-au deschis 315 biblioteci noi, 
iar fondul de cărți a sporit cu a- 
proximativ 500.000 volume. Numă
rul cititorilor a crescut cu 112.000.

Bibliotecile organizează în mod 
sistematic consfătuiri cu cititorii și 
expoziții de opere ale clasicilor li

Combinatul de potasiu „Ernst Thălmann11 
(R. D. Germană)

Combinatul de potasiu „Ernst 
Thălman” a raportat cu mîndrie 
că a realizat cea mai mare depă
șire de plan și că rămînerea în ur
mă a planului pe primul trimestru 
datorită condițiilor neprielnice ale 
iernii grele a fost lichidată. Mina 
Nr. 1 a chemat la întrecere cele
lalte două mine din cadrul între
prinderii. Muncitorii au hotărî! 
să producă pentru țărani îngrășă
minte pot-asice în valoare de 
1.000.000 mărci.

Fabrica de cărămizi din Kennam (R. P. D. Coreeană)

In prezent fabrica de cărămizi 
din Kannam, una din cele mai mari 
fabrici din Coreea de nord, pro
duce zilnic 310.000 cărămizi — cu 
110.000 peste prevederile pe 1954 
ale planului de refacere și dezvol
tare ia economiei naționale a R.P.D. 
Coreene.

In luna mai a fost terminată 
construcția unui cuptor de cără
mizi și a unei uscătorii cu o capa
citate de 23.000 m.c. Datorită a- 
cestui fapt, precum și datorită cam
paniei de întreceri în muncă ce se

Prăgătirea de specia

La școlile tehnice din R. P. Al
bania s-au terminat examenele de 
sfîrșit de an . Tinerii specialiști, 
absolvenți ai acestor școli, vor fi 
trimiși în diferite ramuri ale eco
nomiei naționale. In Albania mo
narhistă existau numai două școli 
medii tehnice: o școală tehnică la 

ziarul „Jenminjibao”, brigada de 
dulgheri condusă de Li Jui-ciao, de 
la Biroul de construcții Nr. 1 din 
Harbin, îndeplinind în 18 zile sar
cinile de producție pentru 34 de 
zile și-a manifestat entuziasmul său 
în legătură cu discutarea Proiectu
lui de Constituție al R. P. Chine
ze. Același entuziasm manifestă și 
constructorii și montorii direc
ției miniere din Șensi, constructorii 
primei uzine constructoare de au
tomobile din China, feroviarii de 
la nodul de cale ferată din Țzin- 
cijou, precum și muncitorii și func
ționarii de la alte întreprinderi In
dustriale, de transport și de la nu
meroasele șantiere din China.

datul Poznan au fost înființate 17 
cooperative agricole de producție, 
numărul total al acestora ridicîn- 
du-se astfel la 1.143.

In voevodatul Lodz există 352 
cooperative agricole de producție. 
In raiohul Kutno, din acest voevo- 
dat, țăranii muncitori au înființat 
pînă în prezent 50 cooperative a- 
gricole de producție, dintre care 
16 în ultimele șase luni.

teraturii ungare. In cursul anului 
trecut au fost organizate de ase
menea sute de expoziții ale cărții 
sovietice și ale literaturii ungare 
contemporane.

Potrivit bugetului pe anul acesta 
statul a sporit alocările cu aproxi
mativ 2.000.000 forinți pentru în
treținerea și dezvoltarea rețelei de 
biblioteci.

Brigada condusă de Greifzu și-a 
îndeplinit planul pe primele șase 
luni încă la 28 mai. Această bri
gadă a depășit norma lunară cu 
157,9 la sută. Șeful brigăzii, Louis 
Greifzu, în vîrstă de 49 de ani și 
care lucrează de 29 de ani în sub
teran a fost premiat în repetate 
rînduri pentru succesele sale în 
muncă. Au fost distinși cu premii 
și membrii brigăzii sale.

desfășoară ițn irîndul muncitorilor 
și datorită experienței tehnice so
vietice, producția fabrice! a cres
cut foarte mult.

Tehnicienii sovietici au pus în a- 
pliaare cele mai moderne metode 
de ardere a cărămizilor și au îm
părtășit cunoștințele lor înaintate 
tehnicienilor coreeni. R. P. Chineză 
a livrat acestei fabrici cele mai1 noi 
tipare de cărămizi, iar brigăzile de 
voluntari chinezi au contribuit la 
construirea clădirii fabricii.

liști în R. P. Albania

Tirana și o școală de comerț Ia 
Vlora. In prezent, în R. P. Alba
nia există 11 școli tehnice pentru 
diferite ramuri economice și 7 școli 
pedagogice. Anul acesta ele au 
fost absolvite de aproximativ 1.300 
specialiști. (Agerpres).

De o deosebită importantă este 
nota din 24 iulie a.c. adresată de 
guvernul Uniunii Sovietice guver
nelor Franței, Marii Britanii și 
S.U.A. în problema securității co
lective în Europa. In această notă 
guvernul sovietic arată pe baza 
roadelor pozitive obținute în urma 
tratativelor între state, că pacea 
poate fi menținută, că problemele 
europene aflate în litigiu pot fi 
rezolvate. Ca fiecare document al 
politicii externe a Uniunii Sovie
tice, nota din 24 iulie se înteme
iază pe nobila convingere că, coe
xistența și colaborarea pașnică a 
statelor cu diferite orînduiri sociald 
sînt pe deplin posibile și demon
strează în același timp netemei
nicia argumentelor adepților scin
dării Europei în două lagăre opuse 
unul altuia.

In scopul unui schimb de păreri 
în problema cu privire la crearea 
sistemului de securitate colectivă 
în Europa, guvernul sovietic în 
nota din 24 iulie a.c. a propus con
vocarea în următoarele luni a unei 
conferințe a tuturor statelor euro
pene care vor dori să participe la 
ea, precum și a Statelor Unite ale 
Americii. Guvernul sovietic con
sideră că este de dorit ca Republi
ca Populară Chineză să-și trimită 
la această conferință un observa
tor.

Valoarea istorică a sistemului de 
securitate colectivă în Europa, pro
pus de către Uniunea Sovietică 
constă în aceea, că face parte din 
acele chestiuni care crează posibi
litatea înțelegerii sincere între 
toate popoarele în o serie de pro
bleme vitale, de a căror rezolvare 
justă și la timp depinde soarta 
păcii în Europa și în lume. Im
portanța Tratatului general european 
propus de Uniunea Sovietică, con
stă în faptul că toate statele eu
ropene, indiferent de sistemul lor 
social, pot participa la acest tratat.

Presa indiană 
despre acordurile de la Geneva 

de O. ORESTOV
Opinia publică din India care a 

urmărit cu o profundă simpatie 
lupta eroică a popoarelor din In
dochina împotriva regimului colo
nialist și a depus mari eforturi pen
tru reglementarea pașnică a pro
blemei indochineze, împărtășește 
astăzi bucuria tuturor popoarelor 
iubitoare de pace în legătură cu 
încheierea cu succes a Conferin
ței de la Geneva. De trei zile zia
rele din capitala Indiei și din ora
șele de provincie apar cu titluri 
groase pe primele pagini.

Presa indiană apreciază reali
zarea acordurilor la conferința de 
la Geneva ca o mare victorie pen
tru pace, ca o dovadă elocventă a 
posibilității de îeglementareprin tra
tative a tuturor problemelor inter
naționale.

Ziarul „Navijvan” care apare la 
Laknau în limba hindu și oglin
dește punctul de vedere al parti
dului guvernamental — Congresul 
Național Indian — subliniază în mod 
deosebit rolul R. P. Chineze în re 
zolvarea problemelor internațio
nale. Ziarul scrie că „Conferința de 
la Geneva a asigurat Chinei, in
dependent de voința lui Dulles, 
Eisenhower și a altora un loc si
gur în politica internațională”.

Datorită uneltirilor dușmanilor 
păcii India nu a, fost invitată să 
participe la lucrările conferinței de 
la Geneva. încă la începutul a- 
cestui an Nehru, primul ministru 
al Indiei a cerut încetarea opera
țiunilor militare din Indochina. A- 
cest fapt firește a fost cauza pen
tru care unele puteri au refuzat

La conferința de la Berlin, re
prezentanții puterilor occidentale 
au respins propunerea Uniunii So
vietice și i-au opus concepția în
jghebării așa-zisei „comunități - de
fensive europene” care cuprinde Un 
număr restrîns de state din Europa 
apuseană. Astfel, au fost puse față 
în față două concepții de organi
zare politică și militară a statelor 
europene. Pe cît de diferite sînt a- 
ceste concepții, pe atît de deosebite 
sînt și perspectivele pe care le re
zervă popoarelor europene. Puterile 
occidentale, prin pactul nord-Atlan- 
tic și prin comunitatea defensivă 
europeană, vor să accelereze re- 
înarmarea Germaniei occidentale. 
Ele au respins pînă acum, fără 
nici un temei propunerile sovietice, 
dovedind o lipsă totală de dorință 
de înțelegere.

Propunerile sovietice corespund 
intereselor celor mai vitale ale po
poarelor și tocmai de aceea au fost 
salutate cu un uriaș interes chiar 
și în cercuri care îndeobște ur
mează politica americană. Perspec
tivele pe care proiectul Tratatului 
general european le rezervă popoa
relor Europei sînt clare și ar uni 
eforturile tuturor statelor europene 
în lupta pentru, menținerea păcii și 
împiedicarea reînvierii militarismu
lui german, cel mai primejdios fo
car european de război și agresiu
ne. El ar ușura totodată rezolva
rea problemei austriace care, după 
cum s-a văzut la conferința de la 
Berlin, este strîns legată de pro
blema germană. Uniunea Sovietică 
arată în nota ei din 24 iulie că 
înfăptuirea Tratatului general eu
ropean ar avea o importanță hotă- 
rîtoare în ceea ce privește micșo
rarea încordării internaționale, 
deoarece țările europene ar fi uni
te prinit-r-un fel comun, de împotri
vire față de agresiune.

Nota franco-anglo-americană din 
7 mai, referindu-se la asigurarea 

cu atîta încăpățînare să admită 
participarea Indiei La conferință. 
In ciuda acestui fapt India a con
tinuat să sprijine în mod efectiv 
tratativele de la Geneva.

Participanții la conferința de Ia 
Geneva au acordat Indiei cinstea 
de a prezida comisia țărilor neu
tre de supraveghere a îndeplinirii 
condițiilor acordului cu privire la 
încetarea operațiunilor militare. 
Presa indiană subliniază în mod 
deosebit faptul că această propu
nere acceptată de guvernul Indian 
impune Indiei o mare răspundere.

Presa indiană subliniază că acor
dul realizat la Geneva reprezintă 
o lovitură dată planurilor agresive 
ale S.U.A. în Asia.

Apreciind victoria ideii păcii la 
Conferința de la Geneva, presa in
diană cheamă popoarele din Asia 
la vigilență, subliniind că au rămas 
încă nerezolvate multe probleme 
care amenință seauri-tatea Asiei. 
O primejdie serioasă reprezintă mai 
cu seamă încercările continue ale 
S.U.A. de a înjgheba un bloc mi
litar agresiv în Asia de sud-est.

Popoarele din Asia, inclusiv po
porul indian, privesc cu speranță 
spre viitor. Succesul Conferinței de 
la Geneva le insuflă încrederea că 
forțele iubitoare de pace de, pe în
tregul glob pămîntesc sînt hotărîte 
să le apere interesele împotriva a- 
tentatelor din partea colonialiștilor 
vechi și „noi”, că glasul popoare
lor din Asia are acum o mare im
portanță pentru rezolvarea proble
melor privind soarta Asiei.

(Agerpres) 

securității Europei, apără o pozi
ție care în realitate nu poate servi 
acestui scop, deoarece sub aparen
ța asigurării securității în Europa 
se organizează grupuri închise, res- 
trîn-se, ale unor state, înlăturîndu-se 
de la participarea la aceste grupu
ri toate celelalte state. Propaganda 
americană face multă zarvă în jurul 
pretinsei dorințe a puterilor occi
dentale de a pune capăt cursei în
armărilor, mai a'.es în domeniul 
înarmării cu bombe atomice și 
cu hidrogen. Cînd însă este vorba 
să se treacă la fapte, aceste pu
teri sînt silite să apară așa cum 
sînt ele în realitate : ca aprige or
ganizatoare ale cursei înarmărilor. 
Conducătorii acestor puteri stochea
ză arme atomice, construiesc baze 
militare pe teritorii străine și or
ganizează coaliții agresive, duc 
campanii de ațîțare și ură împo
triva țărilor democratice.

Una din cauzele principale ale 
slăbiciunii politicii agresive ale con
ducătorilor americani este nepotri
virea dintre vorbe și fapte. Aceas- 
ta a dus la scăderea încrederi ma
selor în politica dusă de ei și la 
adîncirea contradicțiilor ,care se 
manifestă chiar în interiorul lagă
rului imperialist-agresiv. Eșecul di
plomației americane la Geneva a 
zguduit puternic temeliile politicii 
bazate pe „poziții de forță”. Duș
manii păcii au ajuns să se teamă 
de puterea crescîndă a forțelor care 
luptă pentru destinderea interna
țională.

Noile propuneri din nota sovie
tică au stîrnit aprobarea și spri
jinul tuturor cercurilor interesate.- 
în menținerea și consolidarea păcii.. 
Alături de toate popoarele iubi
toare de pace din lumea întreagă,, 
și poporul nostru își exprimă în
crederea că sforțările unite ale po
poarelor vor birui amenințarea răz
boinică care apasă asupra Europei 
și a lumii întregi.

S.U.A. exercită noi presiuni 
asupra Franței și Italiei
WASHINGTON (Agerpres). — 

Comisia senatorială pentru aface
rile externe l-a autorizat pe pre
ședintele Eisenhower să ia orice 
măsură va -crede de cuviință, în ve
derea acordării deplinei suverani
tăți Germaniei occidentale, în ca
zul cînd pînă la sfîrșitul verii 
Franța și Italia nu vor ratifica tra
tatul „comunității defensive euro
pene”. Această rezoluție a comisiei 
senatoriale pentru afacerile externe- 
constituie încă o presiune brutală 
din partea Statelor Unite împotriva 
Franței și Italiei, țări în care cer
curi tot mai largi își dau seama 
de pericolul pe care îl reprezintă 
reînvierea militarismului revanșard) 
german.

Remanierea guvernului britanic
LONDRA (Agerpres). — Treî. 

miniștri din cabinetul britanic și-au 
dat demisia. In urma acestui lu
cru au fost operate remanieri' în 
cabinetul britanic. Lennox Boyd — 
a fost numit ministru de stat pen
tru problemele coloniale în lotul 
lui Oliver Lititelton ca-r-e și-a dat 
demisia. H. Amory a fost numit mi
nistru ai agriculturii în locul lui- 
Thomas Dugdabe care și-a dat 
demisia. John Boyd a fost numit 
ministru al transporturilor. Henry 
Brocke a fost numit secretar finan
ciar -al trezoreriei. Eduard Boyle 
— secretar parlamentar al ministe
rului furnitorilor și armamentului. 
Thomson a fost numit lord comisar- 
al -trezoreriei. In cercurile londo
neze se face o legătură între această 
remaniere și încheierea acordului: 
anglo-egiptean.
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