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Muncitori și tehnicieni din industrie ! Oa
meni ai muncii din agricultură ! Desfășurați larg 
întrecerea socialistă și patriotică în cinstea celei 
de a 10-a aniversări a eliberării patriei noastre, 
spre a putea obține noi victorii în lupta pentru 
dezvoltarea economiei naționale, pentru ridicarea 

nivelului de trai al celor ce muncesc !

Puternicul avînt al
In întreg raionul nostru oame

nii muncii din toate ramurile de 
producție desfășoară întrecerea so
cialistă în plină luptă pentru în
deplinirea angajamentelor luate în 
cinstea celei de a X-a aniversări 
a eliberării patriei noastre. Atît în 
întreprinderile industriale cît și 
în atelierele producătaa’re de bu
nuri de larg consum, întrecerea 
socialistă reprezintă o puternică 
terță a creșterii producției și 
productivității muncii, a scăderii 
prețului de cost și a satisfacerii ce
rințelor materiale și culturale me
reu crescîn-de ale oamenilor mun
cii. Sporește numărul muncitori

lor preocupați de folosirea cît mai 
bine a utilajelor și metodelor îna
intate de lucru, de economisirea 
materiei prime și de ridicarea pe 
o scară cît mai înaltă a nivelului 
tehnico-profesional.

Acolo unde conducerile admi
nistrative în strînsă colaborare cu 
organele de partid și sindicale au 
dus o susținută muncă de organi
zai e a procesului de producție, au 
fost obținute rezultate bune.

Datorită condițiilor de muncă 
create de conducerea depoului 
C.F.R. Teiuș, participant la în
trecerea socialistă realizează și 
chiar depășesc planul în fiecare 
tună. Hotărîți de a-și respecta an
gajamentele luate în cinstea marii 
sărbători, pe luna iulie colectivul 
depoului C.F.R. Teiuș și-a înde
plinit planul global de producție 
în proporție de 109,10%, făcînd e- 
conomii de peste 300 tone com
bustibil convențional, iar produc
tivitatea muncii crescînd în a- 
ceastă lună cu 15%, față de cifra 
planificată. întreg personalul 
de mecanici este antrenat în miș
carea cincisutistă. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute de me
canicii Crețu Traian, Medrea Gli- 
gor, Man Eugen și Tușineanu Fla
vius care, pe lîngă însemnatele can
tități de economii de combustibil, 
cît și depășirile de. norme, ei și-au 
mai depășit și kilometri parcurși 
între două reparații capitale cu 
15%.

Rezultate deosebit de Ifrumoase 
au și muncitorii de la fabrica „Si- 
mion Bărnuțiu” din Alba-Iulia 
care, pe luna iulie au economisit 
peste 9400 dm. piele, din care se 
pot confecționa peste 860 perechi 
pantofi de copii, depășindu-și cu 
mult angajamentele luate în cin
stea zilei de 23 August. La între
prinderea Zlatna, pentru a-și în
deplini cu succes angajamentele 
luate, harnicii muncitori au lan
sat lozinca „Să folosim din plin 
toi ce este nou și înaintat” în ur
ma căreia planul pe luna iulie a 
fost îndeplinit în proporție de 
100,5%, iar numărul celor care 

" , aplică metode sovietice a crescut
cu încă 90.

Mai există însă unele conduceri 
de întreprinderi, organizații de 
bază și comitete sindicale care 
cred că le este permis Să lase în
trecerea socialistă să se desfășoa
re de la sine. Unele organe sin
dicale nu analizează cum se desfă
șoară întrecerile spre a folosi șl

întrecerii socialiste
a pune în practică tot ce este nou 
și folositor. Lipsuri serioase în a- 
ceastă privință se manifestă la 
întreprinderea de industrie locală 
„Horia”. Aici întrecerea socialistă 
este formală, numai pe hîrtie, nu 
se urmărește și nu sînt populari
zate rezultatele. Agitatorii, gaze
ta de perete, panoul de onoare, nu 
vorbesc nimic de muncitorii frun
tași în întrecere în cinstea lui 23 
August, deși sînt unii tovarăși, ca 
Ordean Gheorghe și Danciu Mir
cea, fierari, care obțin rezultate 
remarcabile în producție. Măsurile 
tehnico-organizatorice sînt de ase
menea neglijate. La atelierul de 
tîmplărie al întreprinderii au fost 
demontate o serie de mașini de 
mai bine de o lună și nici pînă în 
piezent nu au fost instalate co
respunzător, făcînd ca această ne
glijență din partea întreprinderii 
să îngreuneze munca și mulți din
tre muncitori să nu-și poată în
deplini sarcina de plan. Toate a- 
ceste delăsări au făcut ca întreprin
derea „Horia” de cîteva" luni în
coace să nu-și poată îndeplini pla
nul de producție.

Cazuri asemănătoare se mani
festă și la moara „Nicolae Băl- 
cescu care sub diferite pretexte 
motivează- că nu se pohte urmări în
trecerea socialistă. Asemenea lip
suri trebuie combătute cu tărie. 
Muncitorii de aici și-au luat an
gajamente, care trebuie urmărite 
șt popularizate, însă cert este că 
nici organizația de bază (secretar 
Tirnăveanu Ion) nu îndrumă și nu 
controlează cum conducerea mprii 
și comitetul de întreprindere ur
măresc desfășurarea întrecerii so
cialiste.

Ne mai desparte un scurt timp 
pînă la 23 August. In această pe
rioadă întrecerea socialistă în cin
stea măreței aniversări trebuie să 
se desfășoare cu tot entuziasmul, 
astfel ca nici un muncitor să nu 
rămînă cu angajamentul neînde
plinit. In lupta pentru îndeplinirea 
sarcindor de plan, întrecerea so
cialistă trebuie să ducă la înde
plinirea planului la toți indicii. 
Neîncetat trebuie sporită preocu
parea pentru a fabrica și pune la 
dispoziția oamenilor muncii cît 
mai multe bunuri de larg con
sum, de bună calitate și la un 
preț cît mai redus, traducînd ast
fel în viață sarcinile trasate de 
Hotărîrile plenarei din august 1953.

Organizațiile de bază au dato
ria să sprijine conducerile între
prinderilor și organele sindicale 
pentru crearea condițiilor tehnico- 
organizatorice la fiecare loc de 
muncă, să conducă politic întrece
rea, mobilizînd comuniștii pentru a 
fi în frunte. La gazetele de pe
rete, în consfătuirile de producție, 
trebuiesc larg popularizați fruntașii 
în întrecerea socialistă.

Agitatorii trebuie să îmbogă
țească continuu conținutul muncii 
politice, pentru dobîndirea de noi 
victorii în lupta pentru o produc
ție sporită la toate sortimentele, 
pentru îmbunătățirea calității pro
duselor și reducerea prețului de 
cost.

COMUNICAT
In ziua de 2 august 1954 a avut loc ședința ple

nară a Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn.

I. Plenara a aprobat următoarea ordine de zi a 
celui de al II-lea Congres al Partidului Muncito
resc Romîn, convocat pentru ziua de 30 octombrie 
1954 :

1. Raportul de activitate al C.C. al P.M.R.
2. Raportul Comisiei Centrale de Revizie a P.M.R.
3. Directivele celui de al 11-lea Congres al 

P.M.R. cu privire la dezvoltarea agriculturii în 
următorii 2-3 ani.

4. Raport cu privire la modificarea Statutului 
P.M.R.

5. Alegerea! Comitetului Central și a Comisiei 
Centrale de Revizie a P.M.R.

II. Plenara a aprobat proiectul de statut modificat 
al Partidului Muncitoresc Romîn și proiectul Di
rectivelor Congresului al II-lea al P.M.R. cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii în următorii 2-3 ani.

HI. Plenara a aprobat normele de reprezentare 
la al II-lea Congres al P.M.R.

In cinstea celei de a 10-a aniversări a eliberării patriei
Oameni de nădejde

La sfîrșitul schimbului, echipa 
condusă de tov. Cîmpe-an Pamiil 
a făcut din nou bilanțul realizărilor. 
Cu toții erau mulțumiți; în cursul 
lunii iulie sarcina de plan a fost 
depășită cu 39%, iar angajamentul 
luat în cinstea „Zilei Minerului” și 
a zilei de 23 August a fost depășit.

Asemenea exemple sînt numeroa
se la întreprinderea „Gh. Doja”. 
Colectivul de muncă de aici rapor
tează cu fiecare zi ce trece partidu
lui și guvernului despră noi succese 
dobîndite în muncă. Planul pro
ducției globale a fost depășit pe 
luna iulie cu 4,87%, iar producti
vitatea muncii a crescut cu 2,7% 
față de sarcina planificată.

In cadrul acestei întreprinderi

Bunuri de larg consum peste plan
In întrecerea socialistă ce se des

fășoară în cinstea celei de a 10-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre, colectivul de cooperatori de la 
cooperativa „Munca nouă” se stră
duiește să dea tot mai multe pro
duse de larg consum.

In cursul lu-nii iulie, de pildă, 
secția tinichigerie și-a depășit pla
nul la confecționarea acestor pro
duse cu 130°/o, iar secția de ali

Au terminat treierișul
Pentru a nu pierde nici un bob 

din recoltă, membrii (întovărășirii 
„Flamura Roșie” din comuna Hă- 
pria au- recoltat grîul în pîrgă. La 
patru zile de la recoltare l-au 
transportat la arie, iar în seara 
zilei de 4 august au terminat și 
treierișul. Acum înt-ovărășiții dau 
bătălia pentru terminarea dezmi- 
riștitului pe care, în cinstea zilei 
d? 23 August, și-au luat angaja
mentul să-l termine pînă la 10 
august. 

In întrecerea socialistă în cinstea zilei de 23 Augustțse ridică noi fruntași.
Mecanicul de locomotivă MAN EUGEN de la depoul C. F. R. Teiuș, 

în luna iulie a redus consumul de combustibil cu 20%.
Vînzătoarea DRĂGAN DOMN1CA de la O. C. L. Alimentara A.-Iulia, 

evidențiată pentru buna deservire a consumatorilor.!
SOLOMON ION muncitor la fabrica „Simion Bărnuțiu, și-a depășit 

planul pe luna trecută cu 34%.

auzi vorbindu-se despre oameni 
de nădejde. Și este firesc, fiindcă, 
numeroase echipe ale căror oameni 
de nădejde desfășoară cu avînt în
trecerea în cinstea glorioasei ani
versări, lucrează de mult în contul 
anilor viitori. Echipa vestitului mi
ner Burz Vasile lucrează în contul 
lunii august a anului 1955, iar cele 
conduse de tovarășii Vasile Iosit 
și Mihai Ion dau produse în con
tul lunii septembrie a -acestui an.

In cadrul schimbului de onoare, 
ținut în cinstea „Zilei Minerului” 
colectivul de muncă de la sectorul 
nr. 2 și-a depășit sarcina zilnică 
de plan cu peste 10%, economisind 
materiale în valoare de -peste 9.000 
lei.

mentație publică cu 150%. De ase
menea secția de confecționat site a 
dat în luna iulie cu 220% mai mul
te produse ca în cursul lunii iu
nie. Pe luna iulie planul pe coope
rativă a fost îndeplinit în propor
ție de peste 143%.

In prezent, în cadrul cooperati
vei se pregătește confecționarea u- 
nui nou produs : perii de frecat du
șumele.

Roadele muncii în comun cu u- 
nelte mecanizate și-a dovedit și de 
astădată superioritatea, deoarece 
membrii întovărășirii au obținut la 
grîu o producție cu peste 30% 
mai mare față de ceilalți țărani 
muncitori din comună.

Dintre întovărășiți, în muncile 
de recoltat și- treieriș, s-au evi
dențiat tovarășii Filipescu Nicolae, 
Popa Gheorghe și Marian Cornel.

SIRBU NICOLAE 
coresp. voluntar

Din activitatea cooperației

Cooperativă fruntașă 
în munca de achiziții

Lucrătorii din sectorul de achi
ziții al cooperativei „30 Decem
brie” din Alba-Iulia întîmpină ziua 
de 23 August și congresul coope
rației cu frumoase realizări în 
muncă.

In ultimul timp, colectivul de 
muncă de aici a -contractat cu ță
rani muncitori 8 bovine și a pre
luat 67.936 kg. diverse legume 
contractate ca: cea-pă, castra
veți, varză, rădăcinoase și alte 
produse de bu-nă calitate.

Drept rezultat al muncii depuse, 
planul valoric de achiziții al coo
perativei pe luna iulie a fost rea
lizat în proporție de 264%, evi- 
dențiindu-se în- mod deosebit tov. 
Buciuman Gheorghe, achizitoarea 
Mitrofan Elena și responsabila 
centrului de preluare a legumelor, 
tov. Radu Victoria.

însuflețiți de dorința de a da 
oamenilor muncii cît mai multe 
produse agro-alimen-tare, colectivul 
de achiziții al acestei cooperative 
și-a luat angajamentul să depă
șească cu 10% sarcinile de plan 
la achiziții, pe lunile iulie și au
gust, pînă la 22 august 1954.

CAPRA HRISTACHE 
coresp. voluntar

Rezultate frumoase
Antrenați în întrecerea socialis

tă în cinstea zilei de 23 August și 
a celui de al 2-lea congres al 
cooperației de consum, lucrătorii 
cooperativei „Ighia-na” din lghiu 
obțin frumoase rezultate.

Astfel, printr-o bună organizare 
a muncii, ei au reușit ca pe luna 
iulie să -realizeze -planul la desfa
cerea de mărfuri în proporție de 
119% pe cooperativă.

Pentru obținerea acestor rezul
tate au contribuit în mod deose
bit gestionarii Marica Ioan de la 
Țelna, care a realizat planul pe 
magazin în proporție de 137,7% 
și Blișan loan din satul Șard, care 
a realizat planul în proporție de 
136,8%.

TATU ROMULUS
. coresp. voluntar



ORAȘUL ALBA-IULIA TREBUIE SĂ FIE MAI BINE GOSPODĂRIT!
In anii puterii populate orașul Alba-Iulia, ca’^i celelalte orașe și sate 

din întrealga patrie, s-a schimbat mult. Numeroase construcții de 
interes social-cultural au fost construite sau amenajate. In locul bă
lăriilor de altădată, s-au amenajat parcuri care reprezintă o mîn- 
drie a orașului. Dintr-un tîrg al speculanților și afaceriștilor, din- 
tr-un oraș dărăpănat și înfundat țn mizerie, cum era ținut de gu
vernele burghezo-moșierești, Alba- [u|ja a fost transformată în anii 
putejrii populare îhtr-un oraș fru mos ce creșfe și se dezvoltă în
continuu.

înfrumusețarea și pe mai depar te a orașelor nu este însă o trea
bă ce se realizează peste noapte, ci ea cere o muncă perseverentă, 
pătrunsă de mult spirit de răspundere. in orașul Alba-Iulia, cu toa
te rezultatele dobîndite, mai sînt multe li*psuri în ce privește buna 
gospodărire, care se cer al fi lichidate, spre a da orașului un aspect 
și mai frumos.

In articolele de mai jos, relatăm unele lipsuri ce se manifestă în 
această direcție și pe care comitetul executiv al sfatului popular 
orășenesc, cu sprijinul comisiunil or permanente și a comitetelor de 
străzi, trebuie să le lichideze în cel mai scurt timp.

Ceva despre aspectul orașului
Străbătînd unele străzi ale ora

șului, călătorul poate constata lu
cruri surprinzătoare,. în primul 
rînd, de felul în care este întreți
nut în unele cazuri fondul de 
locuințe, care nu face cinste 
proprietarului sau chiriașului, cum 
de altfel nici sfatului popu
lar orășenesc. Să luăm, de 
pildă, strada București. Pe lîngă 
faptul că această stradă a început 
să își schimbe înfățișarea, deve
nind „bălțată” din cauza buruie
nilor ce au crescut, sînt numeroa
se clădiri care atît exterior cît și 
în curte sînt într-o stare de neper- 
mis. Clădirea cu numărul 22 de 
pe această stradă n-a fost repa
rată și spoită de un timp îndelun
gat, ceea ce dă acesteia un aspect 
cu totul urît. De asemenea neîn
grijită este și clădirea cu numărul 
6 de pe strada Zidarilor. Cazuri 
•asemănătoare de clădiri neîngri
jite sînt numeroase și pe alte 
străzi, ca Tudor Vladimirescu, Li
bertății, Mărășești, Bela Breiner 
și chiar în centrul orașului, în 
piața 1 Mai. De serioase lipsuri în

Cînd va avea orașul Alba-Iulia o echipă artistică?
Faptul că orașul nostru nu are 

decît o mică formație instrumen
tală, dovedește încă odată preocu
parea extrem de slabă a comite
tului executiv al sfatului popular 
orășenesc față de problema mun
cii culturale. Oare în orașul nos
tru nu se putea crea un ansamblu 
artistic ? Oare în orașul nostru nu 
:se putea forma un cerc dramatic, 
un teatru de estradă și altele ?

Pe calea destinderii internaționale
Ziarele au publicat duminică 

„Declarația guvernului Republicii 
Populare Romîne cu privire la re
zultatele conferinței de la Ge
neva”.

Poporul romîn . întâmpină cu căl
dură și’ aprobă acest important 
document al politicii externe a 
statului nostru, care exprimă cele 
mai profunde interese și năzuințe 
ale oamenilor muncii din R.P.R. 
spre slăbirea continuă a încordă
rii internaționale, spre întărirea 
păcii și colaborării între popoare 
și state.

Poporul nostru s-a bucurat din 
inimă la aflarea veștilor care a- 
nunțau că s-a pus capăt războiu
lui care însîngera de 8 ani po
poarele din Indochina și poporul 
francez, că eroica luptă de el:be- 
rare a popoarelor indochineze a 
primit o recunoaștere internațio
nală, că au fost zădărnicite planu
rile cercurilor agresive din Statele 
Unite, care urmăreau ca focul răz
boiului să cuprindă și alte popoa
re și țări din Asia. Declarația dă 
glas sentimentelor poporului nos
tru, salutînd marele succes al po

ce privește buna întreținere a clă
dirilor dau dovadă și unele condu
ceri de întreprinderi, ca S.M.T., 
O.C.L. Alimentara, cooperativa 
„30 Decembrie” etc.

Intr-o stare necorespunzătoare 
se prezintă și agitația vizuală în 
oraș. Pe unele fațade de clădiri 
sau pe ziduri continuă să existe 
lozinci scrise care și-au pierdut 
actualitatea sau care, fiind scrise 
demult, și-au pierdut aspectul de 
lozinci.

Faptul că există asemenea lip
suri în ce privește păstrarea în
grijită a aspectului orașului își 
găsește explicația în slaba preo
cupare față de această problemă 
a comitetului executiv al sfatului 
popular orășenesc (președinte 
Stoia Pavel) și îndeosebi a sec
ției gospodărie comunală și indus
trie locală (șef de secție Fizeșan 
Iosif). Deși în repetate rînduri to
varășii de aci trec pe străzile ora
șului se mulțumesc să privească... 
să mediteze... și totuși să rămînă 
nepăsători față de această situa
ție de netolerat.

Ele se puteau forma fără doar și 
poate, dar nu s-au format din 
cauză că activitatea cultural-ar- 
tistică în Alba-Iulia. s-a desfășurat 
fără un plan bine stabilit și mai 
mult de mîntuială. La casa de cultură 
din Alba-Iulia, care constituie o 
realizare a regimului nostru de
mocrat-popular, colectivul nu s-a 
preocupat în mod permanent de 

poarelor Indochinei în lupta lor 
pentru pace, libertate și indepen
dență.

Acordurile realizate la Geneva 
sînt o confirmare strălucită a po
sibilității rezolvării problemelor li
tigioase pe calea tratativelor și a 
coexistenței pașnice a țărilor cu 
regimuri sociale diferite. Pe aceste 
principii se bazează politica exter
nă a Uniunii Sovietice și ele au 
inspirat nobilele inițiative luate' în 
ultima vreme de guvernul sovie
tic, inițiative care s-au soldat cu 
importantul pas realizat la Geneva 
pe calea doritei destinderi interna
ționale. Aceste principii — vitale 
pentru întreaga omenire — călău
zesc și Republica Populară Ro- 
mînă în politica sa externă.

Numai acele cercuri agresive — 
în special din Statele Unite — 
care sînt orbite de furie în fața în- 
frîngerilor suferite, își permit să 
nege valabilitatea acestor princi
pii, se cramponează de politica 
așa-zisă „de pe poziții de forță”, 
a cărei șubrezenie devine tot mal 
evidentă din zi în zi și a cărui fa

sarcinile ce-i reveneau. Activiștii 
Casei de cultură, în frunte cu 
tov. Popa Trifan, s-au limitat ca 
munca culturală să se desfășoare 
mai mult în raion, lăsînd activita
tea cultural-artistică a orașului

Parcuri
Mulți cetățeni din orașul nostru 

și-au pus întrebarea cînd treceau 
prin parcul din fața Tribunalului 
prin cel de la gară, sau prin cel din 
fața fabricii „Simion Bărnuțiu”, de 
ce ele nu sînt îngrijite, care o fi 
cauza că ele sînt lăsate în pără
sire, devenind locuri de pășunat.

In parcul din fața Tribuna
lului, de pildă, se pot vedea în 
fiecare zi cîteva cîrduri de gîște 
și rațe, în cel de la gară și în

Boabe de
S-ar părea la început că cele 

de mai jos sînt într-adevăr doar 
simple nimicuri. Analizîndu-le, 
vom constata că nu este adevărat 
și că de aceste așa-zise „nimicuri” 
depinde în mare măsură aspectul 
îngrijit al orașului.

Treci, bunăoară, pe străzile 
principale ale orașului și te iz
bește în mod neașteptat o 
puzderie de coji de semințe împrăș
tiate pe trotuare. Sînt oare aces
tea simple nimicuri ? Fără discuție 
că nu, ci ele fac parte integrantă 
din buna îngrijire a orașului...

Dacă vrei, ca orice om dornic să vi
zionezi un film sau spectacol, con- 
stați cu regret că te întâlnești de 
aceeași situație și la cinemato
graful „Victoria” și la sala de 
teatru din oraș. Mai mult, aici u- 
neori ești obligat ca în timpul 
spectacolului să „audiezi” un po- 
cănit continuu de semințe.

★
Tot un lucru mărunt și de „ni

mica” este considerat și faptul că, 
mare parte din plantațiile de po
mi ce s-au făcut în primăvara a- 
cestui an pe străzile orașului, au 
fost distruse. Comitetul executiv 
al sfatului popular orășenesc s-a 
mulțumit să asigure efectuarea 
plantațiilor, dar ce se va mai în- 
tîmpla mai tîrziu, nici gînd de așa 
preocupări. Așa se explică de ce 
din numărul total de arbori plan
tați, aproape jumătate au fost dis- 

liment este inevitabil. Eforturile a- 
cestor cercuri agresive au drept 
rezultat, așa cum a dovedit cu pri
sosință conferința de la Geneva, 
izolarea lor crescîndă pe arena in
ternațională. Făcînd bilanțul con
ferinței de la Geneva, săptămîna- 
lul englez „New Statesman and 
Nation” a scris: „Dintre toate 
marile puteri interesate, numai u- 
na a refuzat să folosească princi
piile coexistenței pașnice pentru 
soluționarea problemei indochi
neze. Deoarece a adoptat această 
atitudine, S.U.A. este singura țară 
care a suferit o înfrîng'ere zdrobi
toare la Geneva. S.U.A. n-au ni
mic cu ce să compenseze pierderea 
conducerii morale a lumii occiden
tale, pe care Dulles i-a impus-o”.

In lumina conferinței de la Ge
neva, a contribuției importante a 
delegației chineze la succesul a- 
■cestei conferințe, iese mai mult în 
evidență absurditatea și caracterul 
•ostil intereselor păcii al politicii 
americane față de Republica Popu
lară Chineză. împreună cu majo
ritatea covîrșitoare a omenirii, po
porul. romîn cere restabilirea drep
turilor R.P. Chineze la O.N.U.

De asemenea, poporul nostru

mai mult pe seama secției cultu
rale orășenești.

Casa de cultură, cît și secțiunea 
culturală a sfatului popular raional, 
trebuie să-și îndrepte activitatea 
în scopul formării unor puternice 
formații artistice în orașul nostru.

sau locuri de pășunat
cel din fața fabricii „Simion Băr
nuțiu”, pășunînd cai, vite etc. A- 
ceste» lucruri sînt cunoscute atît 
de sfatul popular al orașului Alba- 
Iulia cît și de directorii întreprin
derilor Care și-au luat angajamen
tul să patroneze parcurile res
pective.

Față de atitudinea conducerilor 
întreprinderilor care au neglijat 
întreținerea parcurilor, comitetul 
executiv al sfatului popular al 
orașului Alba-Iulia trebuia să ia 
măsuri, nu să lase lucrurile baltă.

„nimicuri11
truși. Principala lipsă în această 
direcție a constat în faptul că la 
plantare comitetul executiv s-a 
mulțumit să facă doar plantările, 
fără a studia și găsi posibilitatea 
de a fi imprejmuiți acești arbori. 
Adică... de ce să-și mai bată 
capul...!

★
Treci uneori prin centrul ora

șului și începi să admiri parcurile 
încărcate de verdeață. Te simți 
parcă mulțumit și această mulțu
mire ți-i justificată. Dar cînd 
ești îmbrăcat de sărbătoare 
și mai porți și o cămașă albă sau 
de culoare deschisă, ești nevoit să 
te mai și... superi. Aceasta fiindcă 
deseori, în urma mașinilor, sâu 
datorită unui vînt ușurel de vară, 
se ridică nori groși de praf ce te 
face să tușești și în ultimă instan
ță să te și albești de praf, de oare
ce comitetul executiv al sfa
tului popular orășenesc neglijează 
tetr-un mod cu totul nepermis 
stropitul străzilor, cu toate că există 
condiții, mai ales 'că sfatul popu
lar dispune de cisterne,dar sînt între
buințate în alte scopuri, sau 
pur și simplu stau stricate în 
careva colț al orașului. Probabil, 
se pregătește stropirea străzilor în 
timpul iernii...

Față de această situație, Comite
tul executiv al sfatului popular oră
șenesc, trebuie să ia cele mai 
eficace măsuri de îndreptarea lipsu
rilor semnalate.

consideră că — așa cum se arată 
în Declarația guvernului R.P.R. — 
„este timpul să se pună capăt po
liticii de discriminare pe care Sta
tele Unite ale Americii o duc în 
politica internațională și prin care 
împiedică intrarea în Organizația 
Națiunilor Unite a unui număr de 
țări, printre care și Republica 
Populară Romînă”.

Succesul conferinței de la Gene
va a deschis perspective spre rea
lizarea unor noi pași pe calea des
tinderii internaționale, prin regle
mentarea altor probleme vitale ca 
încetarea cursei înarmărilor, inter
zicerea armelor atomice și cu hi
drogen, rezolvarea problemelor co
reeană și germană. In mod spe
cial, popoarele Europei declară că 
ele au luptat pentru stingerea fo
carului de război din Asia, nu cu 
scopul ca alt focar de război, mai 
primejdios, să fie ațîțat în Europa, 
sub forma reînvierii militarismu
lui german de către cercurile a- 
giesive de peste ocean. Popoarele 
Europei — atît cele din răsărit cît 
și cele din apus — doresc o secu
ritate reală, bazată pe independen
ță națională. Singura cale- care 
duce spre această țintă este calea

Pe urmele materialelor publicate

Să îmbunătățim necontenit 
activitatea sportivă

In ziarul nostru „Steaua Ro 
șie” nr. 248 a fost criticată act. 
vitatea sportivă a unor colective 
și a C.C.F.S.-ului raional în ra
mura fotbal.

In răspunsul trimis redacției de 
către conducerea C.C.F.S,.k se 
arată că articolul a fost prelucrat 
cu toate colectivele sportive în 
ziua de 15 iulie a.c. și s-au luat 
următoarele măsuri:

— Să se țină conferințe cu ca
racter educativ la care să parti
cipe toți sportivii. Aceste confe
rințe deja se și țin în cadrul co
lectivelor sportive.

— S-au‘ sancționat sportivii care 
au avut comportări nesportive, ca 
jucătorii de fotbal Lăcătuș Bazil 
și Pleșa Petru.

— Colectivul sportiv „Locomo^ 
tiva” C.F.R. a numit un respon
sabil cu educarea politică a spor
tivilor, care va ține ședințe în fiecare 
săptămînă, cînd se va analiza și 
desfășurarea jocurilor și competi
țiilor sportive. i

I.n încheierea răspunsului se 
spune că articolul a fost just, con
stituind un real folos pentru 
C C.F.S. și mulțumește redacției 
pentru ajutorul dat.

Cărți pentru țărănimea 
muncitoare

Din atelierele editurilor țării 
noastre pleacă în fiecare zi spre 
orașele și satele patriei sute de 
•mii de cărți cuprinzînd literatură, 
ideologie, tehnico-științifice etc.

Răspîndirea cărții la sate, are un 
rol deosebit de mare în ridicarea 
nivelului politic și cultural al ță
rănimii muncitoare. Numai în pri
mul semestru al anului curent, în 
satele raionului nostru au fost dis
tribuite de către Librăria Noastră 
prin unitățile cooperatiste peste 
7.000 de cărți cuprinzînd sute de 
titluri. Cele mai multe cărți au 
fost solicitate de comunele Teiuș, 
Ighiu, Vințul de Jos și altele.

securității colective. Ea a fost pu
ternic luminată prin Nota guver
nului sovietic din 24 iulie prin 
care se propune convocarea unei 
■conferințe a tuturor statelor euro
pene care vor să participe la ea, 
în scopul unui schimb de vederi 
cu privire la crearea sistemului de 
securitate colectivă în Europa. Ex- 
primînd năzuințele poporului nos
tru spre o. securitate internațională 
reală, guvernul R.P.R. declară a- 
cordul său deplin față de propu
nerea cuprinsă în Nota sovietică, 
cu convingerea că realizarea aces
teia poate' duce la noi pași spre 
întărirea păcii în lume.

întregul nostru popor, făcînd zid 
în jurul partidului și guvernului, 
este hotărît să sprijine, prin noi 
eforturi depuse în munca pașnică 
•creatoare și în lupta tot mai in 
tens|ă pentru apărarea păcii, cu
vintele Declarațief prin care se 
arată că guvernul Republicii 
Populare Romîne nu va precupeți 
nici un efort pentru a-și aduce 
contribuția sa la cauza destinderii 
încordării internaționale, a" asigu
rării securității colective și a con
solidării păcii.

(Din „Scînteia” nr. 3041)



fJoate forțe te pentru grăbirea treierișului
Munca politică la arii trebuie îmbunătățită

Expoziția de artă populară

In satul Drîmbar, secerișul s-a 
terminat, și se dă bătălia pentru 
transportul ultimilor snopi la arie. 
Acum este în toi și treierișul.

Organizația de bază din sat se 
preocupă de continua îmbunătățire 
a muncii politice. Cei 17 agitatori, 
ce sînt instruiți regulat, vorbesc 
'țăranilor muncitori despre necesi
tatea grăbirii treierișului, și impor
tanța predării cotelor către stat.

La arie, unde zilnic își desfă
șoară activitatea 2 agitatori, au 
fost puse lozinci în legătură cu 
treierișul și predarea cotelor, aici 
■s-a afișat de asemeni o gazetă de 
perete și un panou de onoare. A 
fost înființată o bibliotecă volantă 
-cu un număr însemnat de cărți, 
•din care pînă acum au și fost 
multe citite de către țăranii mun
citori David Cornel, Iosa loan, 
Petrașcu Iosif și alții.

In timpul disponibil — fără a 
împiedica munca la arie — agita
torii citesc articole din „Scînteia” 

■și alte ziare ca, de pildă, despre 
..„Declarația guvernului R.P.R. cu 
privire la rezultatele Conferinței 
•de la Geneva” și altele.

Pe panoul de onoare sînt trecuți 
țăranii muncitori Făgădaru Iosif, 
Petrașcu loan și Sibișan Todor, 
-care au fost primi la treieriș și 
predarea cotelor.

Tovarășa Rada Silvia, învăță
toare, a pregătit cu elevii aflați în 
vacanță un program artistic pe 
■care l-a prezentat în fața țărani- 
loi muncitori la arie.

Prin munca desfășurată de agi

tatori, un mare avînt a luat în
tovărășirea țăranilor muncitori cu 
atelajele la căratul grîului la arie 
și facerea stogurilor. De pildă, 
țăranul muncitor Sibișan Gheor- 
ghe, pentru transportul grîului s-a 
ajutat cu țăranii muncitori Todor 
Simion, Todor Nicolay Silvestru 
Cornel, Silvestru loan, Avram 
Maria și Filimon Ludovic.

Nu la fel însă se desfășoară 
munca politică la aria din comuna 
Galda de Jos.

Datorită slabei preocupări a or
ganizației de bază și în special a 
tov. Păcurar Aurel, care în luna iu
lie a ținut locul de secretar al or
ganizației, aci a lipsit complet 
îndrumarea și pregătirea agi
tatorilor în problemele legate de 
seceriș, treieriș și predarea cotelor 
către stat. La aria din Galda de 
Jos n-au fost afișate lozinci mo
bilizatoare cu privire la strîngerea 
îecolteî și predarea cotelor, nu 
există gazetă de perete și panouri 
de onoare și nu au fost reparti
zați agitatori la arie, așa că mun
ca de agitație la arie este aproape 
inexistentă. Pînă la 3 augtist nu 
a existat nici o bibliotecă volantă.

Pentru remedierea lipsurilor, biroul 
oiganizației de bază din comuna 
Galda de Jos trebuie să treacă de 
îndată la o mai bună organizare 
a muncii politice, ajutînd con
cret sfatul popular în mun
ca de mobilizare a țărăni
mii muncitoare pentru buna des
fășurare a treierișului și predarea 
cotelor la timp.

Situația treierișului la data de 3
Realizat pe raion 9%

Să folosim întreaga 
capacitate de lucru 

a batozelor
Pentru terminarea în timpul cel 

mai scurt și fără pierderi a treie
rișului, un rol de seamă îi 
are folosirea întregii capacități de 
lucru a batozelor.

In comunele Vințul de Jos, 
Băiăbanț cu satul Micești și 
altele, de pildă, se treieră în plin de 
la 5 dimineața pînă seara tîrziu.

Sînt însă comune în raionul 
nostru unde nu se dă importanță 
folosirii la maximum a capacității 
batozelor. Așa este, de pildă, co
muna Ighiu, unde datorită lipsei 
de preocupare și interes a comite
tului executiv al sfatului popular 
cît și a organizației de bază din co
mună pînă la data de 2 august 
nu se afla pe arie decît un singur 
stog, iar din cele două batoze ale 
S.M.T.-ului aflate pe arie, numai 
una treiera, și aceea cu întreru
pere. De asemenea, delegatul de 
batoză, Giurgiu Anton, nu mun
cește cu destul spirit de răspun
dere, din care cauză treierișul di
mineața începe după ora 7, iar 
seara încetează de vreme, astfel 
că batoza realizează numai 60% 
din capacitatea sa, fa’pt ce face ca 
treierișul să se prelungească.

Comitetul executiv al sfatului 
popular și organizația de bază 
din comună trebuie să acorde toa
tă atenția treierișului și colectări- 

. lor, să asigure desfășurarea unei 
intense munci politico-organiza- 
torice, pentru transportul grîului 
la arie și folosirea la maximum a 
capacității batozelor.

august

Comune fruntașe: □ 20-40%
10) Ciugud 37»/», 1) Alba-Iulia 

20%. ;l

jlComune avansate [jp 15—19%
2) Bărăbanț 17«/o, 12) Vințul de 

Jos 17%, 4) Galda de Jos 16%, 15) 
Cricău 15%.

Rămase în urmă: £g| sub 14%
9) Hăpria 13%, 3) Sîntimbru 

11%, 16) Benic 9%, 14) Ighiu 9%, 
7) Mihalț 9°/o, 5) Teiuș 9%, 11) 
Oarda de Jos 5%, 6) Pețelca 3%, 
17) Stremț 3%, 8) Berghin 2%.

In comuna Ighiu s-a deschis nu 
de mult într-un cadru festiv expo
ziția comunală de artă populară 
pe tema „Prietenia romîno-sovie- 
tică”, expoziție realizată în cadrul 
concursului de creație populară or
ganizat în cinstea zilei de 23 Au
gust de către Consiliul General 
A.R.L.U.S. în colaborare cu alte 
unități. Expoziția cuprinde peste 
200 de obiecte.

Vizitatorii au admirat mult cos
tumele naționale specifice locului,

Turneu
De curînd colectivul Teatrului 

de păpuși din Alba-Iulia a început 
un turneu prin satele raionului 
nostru. Astfel în ziua de 3 au
gust colectivul' acestui teatru a 
prezentat piesa „Prea cuminte

Mai multă atenție deservirii populației
Redacția ziarului nostru a pri

mit mai multe scrisori din partea 
-cititorilor și corespondenților- vo

luntari în care se arată felul cum 
își desfășoară activitatea colecti
vul de deservire al restaurantului 
C.F.R. Teiuș. In acest restaurant 
ospătarii au atitudini nesănătoase 
față de călătorii care poposesc în 
această stație, nu-i servesc la timp, 
lăsîndu-i să aștepte la mese ore 
întregi. Ospătari ca Holender 
Alexandru, Albert Paffenhuber, 
Nagy Iulius, Balaș Vasile și alții, 
pe lîngă faptul că nu servesc în 
mod conștiincios consumatorii, 
crează fel și fel de discuții care 
nu sînt admise în comerțul so

cialist. Toate acestea se petrec din 
cauză că tovarășii: Chicidean
loan, (responsabilul (restaurantului 

diferite țesături ca ștergare, co
voare etc. De asemeni la această ex
poziție au fost expuse diverse va
se de lut decorate cu frumoase 
motive, precum și buciume încrus
tate cu teme noi din viața poporu
lui nostru.

Expoziția de artă populară din 
comuna Ighiu trebuie să consti
tuie un exemplu și pentru celelal
te comisii comunale de concurs.

In clișeu: Aspect din interiorul 
expoziției de artă populară din 
comuna Ighiu.

la sate
Zdup și Țușca” în sala de specta
cole a comunei Teiuș, iar în ziua 
dc 4 august în satul Stremț. De 
asemeni colectivul teatrului își 
continuă turneul și prin celelalte 
sate ale raionului nostru.

și Moisiu Gheorghe, responsabil de 
sală, nu se ocupă în mod suficient 
de educarea ospătarilor, de felul 
cum aceștia își desfășoară munca. 
Mai mult, tov. Chicidean trece su
perficial peste reclamațiile și su
gestiile cetățenilor înscrise în con
dica de reclamații, neluînd măsuri 
împotriva acelor persoane care în
calcă legile comerțului socialist.

O lipsă în această privință o 
are și comitetul de întreprindere 
al stației Teiuș, care s-a mulțumit 
să privească starea de lucruri din 
restaurant printr-o prismă nesănă
toasă, neluînd în seamă propune
rile și sugestiile călătorilor, neim- 
primînd în rîndul lucrătorilor 
ospătari disciplina socialistă, pen
tru buna deservire a consumato
rilor.

A doua zi după ce am fost con
firmat instructor din partea comi
tetului raional de partid din Kei- 
las pentru zona . S.M.T.-ului Va- 
.zalemas, plecînd spre colhozul 
„Kalev” am nimerit acolo la o 
adunare de dare de seamă și ale- 

.geri. Pe drum am reflectat mult 
cum trebuie să lucrez și mai ales 
cu ce să încep. Multe gînduri. îmi 
Treceau prin minte și, nu tăgă
duiesc, luam lucrurile ușor. Mi se 
părea că sosesc în colhoz, văd 
<ce-i pe acolo și reușesc repede să 
pun toate la punct.

Viața și-a adus însă corectivele ei...
La adunarea de dare de seamă 

,și de alegeri din colhozul „Kalev” 
au venit toți colhoznicii.

— Atîta lume ri-a mai fost de 
mult la adunările noastre, — spuse 
președintele colhozului, comunistul 
Teiman. Se vedea că era emoționat.

Și avea și de ce. In acest cpl- 
hoz recoltele erau slabe, produc
tivitatea vitelor lăsa mult de do- 
Tit, iar din această cauză membrii 
■colhozului primeau foarte puțin 
pentru zilele-muncă prestate.

* In darea de seamă 
președintele colhozului 
de lipsa de cadre.

prezentată, ■ să selecționăm 
s-a plîns

DIN EXPERIENȚA P. C. U. S.

Munca cu oamenii — esențialul în activitatea unui instructor 
ai comitetului raional de partid

— N-are cine să conducă ferma 
zootehnică... N-avem pe cine pune 
în fruntea brigăzii de cîmp nr. 2. 
Unii membri ai consiliului de con
ducere al colhozului au o atitudine 
neglijentă față de îndatoririle lor 
obștești...

Peste cîteva zile am auzit același 
lucru și la adunarea de dare de sea
mă și alegeri din colhozul „Uus Elu”.

Participînd la toate adunări» d: i 
colhozurile pe care le-am primit 
în seama mea, am putut astfel 
cunoaște starea de lucruri din 
ferme și brigăzi, și mi-am dat 
seama . că trebuie să-mi încep 
munca prin întărirea cadrelor. în
semnătatea acestei munci a fost 
subliniată cu toată tăria în hotă- 
rîrile Plenarelor din septembrie și fe- 
biuarie-martie ale C.C. al P.C.U.S.

Cu ■ sprijinul. comuniștilor, al- or
ganizațiilor de. comsomol și al ac
tivului fără partid, am început îm
preună cu președinții de colhozuri 

oamenii care ar 
putea fi . promovați la munci de 
conducere în colhozuri.

de A. TILK
Instructor din partea comitetului raional 

de prrtii din Keilas-Estonia

Colhozul „Kalev”, de pildă, n-a 
avut multă vreme un responsabil 
al fermei pentru creșterea anima
lelor. împreună cu președintele 
colhozului am fost în repetate 
rînduri la fermă, am văzut cum 
lucrează oamenii, am stat de 
vorbă cu ei. Cînd a venit vorba 
cui să i se încredințeze conduce
rea fermei, aproape toți colhoz

nicii au propus-o pe mulgătoarea 
Palumets, respectată de întregul 
colhoz.
— își cunoaște meseria și îi este dra
gă — spuneau crescătorii de animat eu

Am invitat-o pe mulgătoarea 
Palumets la administrația colho
zului, unde i s-a propus să preia 
conducerea colectivului de cres
cători de animale ai fermei. După 
ce s-a gîndit timp îndelungat, ea 
a acceptat propunerea și consiliul 
de conducere al colhozului a nu
mit-o în postul de responsabilă, a 
fermei. . -'zkiîM

Cu tov. Tui, membră a consiliu
lui de conducere al colhozului 
„Kalev” am trebuit să stau mult 
timp de vorbă. Această colhoznică 
nu justifica încrederea acordată 
de colhoznici, nu se preocupa de 
soarta întregului colhoz. Ea își 
îndeplinea îndatoririle de membru 
al consiliului de conducere în mod 
formal — asistînd doar la ședințe.

Am-fost nevoit să stau cu ea de 
vorbă de mai multe ori, să-i explic 
în mod amănunțit Tiotărîrile parti
dului și guvernului cu privire la 
agricultură, pentru a o ajuta să 
înțeleagă rolul pe care ea, ' — 
membră a consiliului de conduce
re — poate și trebuie să-l aibă în 
ridicarea gospodăriei obștești a‘ 
colhozului. Aceste convorbiri au 
dat roade. Astăzi, tov. Tui parti
cipă la munca consiliului de con
ducere a colhozului, încadrîndu-se 
în activitatea colectivă.

In colhozul „Uus Elu”, legumi
cultura 'era sectorul cel mai negli
jat. Acest lucru era rezultatul fap
tului că conducerea brigăzii le

gumicole îi revenea unui om lipsit 
de răspundere față de îndatoririle 
sale, care nu organiza munca în 
brigadă. Din aceaslă cauză an.ul 
trecut o parte însemnată din re
colta de legume a rămas neculea- 
să. Am vizitat -adesea brigada le
gumicolă, am stat de vorbă cu oa
menii șl am urmărit cu atenție 
munca lor. Atenția mi-a fost re
ținută de munca colhoznicei Neme, 
care depunea mult suflet și per
severență. Ea se bucura de mare 
autoritate în rîndul membrilor bri
găzii legumicole. Am vorbit des
pre ea cu președintele colhozului, 
comunistul Sildve și l-am sfătuit 
s-o promoveze în postul de bri
gadier. Conducerea colhozului a. 
acceptat propunerea mea.

Astfel, studiind oamenii în mun
ca lor practică, ascultînd de pă
rerea colhoznicilor, am ajutat con
ducerea colhozului să întărească 
cu oameni capabili sectoarele ră
mase în urmă, să organizeze 
munca, să facă să progreseze gos
podăria obștească.

Dar selecționarea cadrelor con
stituie numai începutul. Este ne
cesar nu numai să găsești oameni

(Continuare în pag. 4-a)
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Despre situația economică din așa-zisele țări slab dezvoltate
Prima zi la Expoziția Agricolă Unională 

de la Moscova
După cum se știe, o condiție nece

sară dezvoltării normale a tuturor 
ramurilor economiei naționale a 
oricăror țări, este dezvoltarea in
dustriei grele -— metalurgia, in
dustriei constructoare de mașini 
etc. Deși așa-zisele țări slab dez
voltate ale Americii Latine, Afri
cii, o serie de țări din Asia, Orien
tul Apropiat și Mijlociu se află în 
continente diferite și se deosebesc 
mult unele de altele, totuși ele au 
o trăsătură comună — nivelul ex
trem de scăzut al dezvoltării eco
nomice. De pildă, țările Africei, cu 
o populație de peste 200 milioane 
de oameni, produc anual doar 
1,2 milioane tone oțel, iar în toate 
statele Americii Latine, cu o 
populație de 170 milioane de oa
meni, producția anuală de oțel 
este de 1,7 milioane tone. Marele 
contrast care separă mănunchiul de 
state imperialiste de țările coloni
ale și dependente, este dovedit de 
următorul fapt: Belgia, cu o popu
lație de 8,7 milioane de oameni, 
produce anual 5 milioane tone 
oțel, mult mai mult decît toati 
țăiile slab dezvoltate, a căror 
populație se ridică la un miliard 
de oameni.

Agricultura în aceste țări, este 
și ea într-o profundă criză econo
mică. Sute de milioane de țărani 
nu au pămînt, sau posedă loturi 
mici, care nu sînt suficiente nici 
pentru o existență de semiînfome- 
ta-re. Ei arendează pămînt de la 
moșieri sau de la monopolurile 
străine și sînt nevoiți să lucreze 
cu cele mai primitive mijloace, ob- 
ținînd recolte scăzute, din care 
abia reușesc să-și achite arenzile 
înrobitoare, dobînzile cămătărești 
și impozitele ridicate. Este clar că 
în astfel de condiții, păturile largi 
ato populației din țările slab dez
voltate sînt condamnate la foa
mete și mizerie.

Din darea de seamă asupra si
tuației economice mondiale care a 
fost prezentată în cea de a XVIII-a 
sesiune a Consiliului Economic și 
Social al O.N.U., precum și din

india, Ceylonul și Indonezia refuză să participe la conferința organizată 
în vederea creării pactului Asiei de sud-est

PARIS (Agerpres). respins invitația de a participa la țiat, după cum se știe, de cercurile
Potrivit agenției France Presse, o conferință în vederea creării u-

India, Ceylonul și Indonezia au nui pact al sud-estului asiatic ini- a8resive americane.

Munca cu oamenii — esențialul în activitatea unui instructor 
al comitetului raional de partid

(Urmare din pag. 3-a) 
capabili, ci și să-i ajuți să creas
că. Aceasta este una dintre cele 
mai importante îndatoriri ale unui 
instructor trimis de comitetul 
raional de partid. De aceea nu 
pierd din vedere pe oamenii care 
au fost promovați în funcțiile de 
conducere din colhozuri.

Voi da următorul exemplu. Mul- 
gătoarea Palumets, care a fost 
promovată în funcția de responsa
bilă a fermei zootehnice a colho
zului „Kalev” a avut de făcut față 
unor mari greutăți în muncă — la 
preluarea muncii ferma se afla 
într-o stare de delăsare. Situația 
se complica și prin faptul că unii 
din colhoznicii care lucrau la fer
mă nesocoteau dispozițiile și în
drumările noii responsabile, ba 
chiar uneori le luau în derîdere.

Colhoznicii conștienți au sem
nalat această situație conducerii 
colhozului. S-a plîns și însăși tov. 
Palumets. Mai întîi a trebuit să 
fie ajutată să întărească discipli
na la fermă. L-am sfătuit pe 
președintele colhozului să adune 

materialele presei burgheze, a reie
șit că în ultimele luni situația eco
nomică din țările coloniale și de
pendente s-a înrăutățit, șomajul 
a crescut, iar nivelul costului vie
ții față de anul 1948, s-a ridicat la 
începutul acestui an în Argentina 
cu 324%, în Brazilia cu 173%, în 
Chile cu 340%, în Peru cu 171%.

Unii economiști și ziariști, mai 
puțin versați în domeniul politic, 
își pun întrebări naive ca, de pil
dă, care este motivul nenorociri
lor încercate de aceste țări și care 
sînt căile ce duc la dezvoltarea e- 
conomiei naționale ? Poate că a- 
ceste țări sînt sărace în materii 
prime sau nu au pămînturi rodi
toare, poate că ele nu dispun de 
suficiente rezerve umane ? Dar a- 
ceste țări dispun de rezerve extrem 
de bogate în materii prime indus
triale, cultivă cele mai prețioase 
culturi agricole, dispun de uriașe 
rezerve umane, însă faptul că o 
pai te uriașă a bunurilor create 
prin munca poporului este însu
șită de monopolurile străine, țări
le slab dezvoltate sînt lipsite ae 
mijloace pentru dezvoltarea in
dustriei naționale și sînt condam
nate la dependență economică de 
statele imperialiste.

Jefuind bogățiile naturale ale 
țărilor slab dezvoltate, și exploa- 
tînd necruțător masele muncitoa
re, capitaliștii străini storc din 
aceste țări profituri uriașe. In a- 
nul 1952, cunoscutul trust petroli
fer american „Standard Oil”, a 
obținut pentru fiecare dolar in
vestit în străinătate un profit 'de 
96%, în timp ce în țară acest pro
fit a fost doar de 19%, iar „Uni
ted Fruit Company”, un alt mare 
monopol din S.U.A., care a acapa
rat exportul de banane din țările 
Americii Latine, realizează un 
profit de 600% în comparație cu 
capitalul învestit.

Este suficient să arătăm că a- 
pioape 60% din exportul țărilor 
Americii Latine îl constituie petro
lul, cafeaua, zahărul și fructele. 
Cauciucul constituie cea mai im

pe toți colhoznicii de la fermă și 
să stea de vorbă cu ei de la om 
la om. Convorbirea s-a transfor
mat într-o analiză amănunțită a 
situației de la fermă și a muncii 
fiecărui colhoznic. De pildă, la 
fermă era o colhoznică care re
fuza să îngrijească vacile după 
primul fătat, deoarece, de obicei, 
aceste vaci sînt foarte neliniștite 
și îngrijirea lor necesită multă 
răbdare. La consfătuire, această 
colhoznică a fost serios criticată 
chiar de tovarășele ei de muncă 
și, trebuie s-o spunem, critica a 
ajutat-o — astăzi ea își îndepli
nește conștiincios sarcinile. La a- 
ceiași consfătuire au fost scoase 
la iveală multe lipsuri și au fost 
sugerate căile de remediere a lor. 
Astfel consfătuirea s-a transfor
mat într-o bună școală de educație 
a colhoznicilor.

Paralel cu aceasta am ajutat pe 
conducătorul colectivului de agita
tori să organizeze munca politică 
în rîndurile crescătorilor de ani
male, eu însumi am stat adesea 
cu ei de vorbă. 

portantă parte din exportul Ma- 
layei și Indoneziei ; ceaiul — din ex
portul Ceylonului. Economia ță
rilor slab dezvoltate este subordo
nată în cea mai mare parte pieții 
externe, unde domină cîteva mari 
puteri imperialiste și în primul 
rînd S.U.A. Statele Unite cumpă
ră mărfurile la prețuri extrem de 
scăzute și vînd în aceste țări 
mărfuri la prețuri extrem de ridi
cate, fapt ce a făcut ca țările slab 
dezvoltate să reducă considerabil 
în 1953 importul de utilaje și de 
alte mărfuri necesare.

Politica americană de interzice
re a comerțului cu Uniunea Sovie
tică și cu țările de democrație po
pulară, împiedică țările slab dez
voltate să-și procure utilaj moderft 
în condiții avantajoase, ceea ce 
are un rol considerabil în înrăută
țirea situației lor economice. De 
aceea este firesc că în multe țări 
slab dezvoltate se răspîndește tot 
mai larg părerea justă, că îmbu
nătățirea situației economice este 
determinată de dezvoltarea econo
miei naționale pe baza resurselor 
proprii și de lărgirea legăturilor 
comerciale cu toate țările, în con
diții reciproc avantajoase.

In anul 1952, institutul de eco
nomie din Mexic a arătat că atîta 
timp cît economia Mexicului va fi 
o anexă a economiei S.U.A., atît 
timp cît Mexicul va face comerț 
aproape exclusiv cu S.U.A. și nu 
va obține independență economică, 
poporul va suferi de foamete și 
mizerie. Exemplul Guatemalei a 
arătat întregii lumi că cercurile 
guvernante ale S.U.A. folosesc 
orice mijloace pentru a împiedica 
țăiile slab dezvoltate să pășească 
pe calea dezvoltării independente.

Cele mai diferite cercuri din 
așa-zisele țări slab dezvoltate își 
exprimă părerea că este necesar 
să se lărgească comerțul cu Uni
unea Sovietică și cu țările de de
mocrație populară, deoarece acest 
comerț duce la dezvoltarea econo
miei lor și la îmbunătățirea con
dițiilor de trai ale popoarelor lor.

Părerea oamenilor care o cu
noșteau bine pe tov. Palumets, 
s-a dovedit a fi justă. Fosta mul
gătoare a dat dovadă de mari ap
titudini de organizator ; într-un 
scurt timp situația la fermă s-a 
îmbunătățit.

Brigadiera brigăzii legumicole 
a colhozului „Uus Elu”, Neme se 
achită de asemenea cu succes de 
îndatoririle sale. PreședîTitele col
hozului și agronomul au ajutat-o 
să organizeze mai bine munca bri
găzii. Ca urmare, brigada a înde
plinit la timp planul de însămîri- 
tare a culturilor legumicole’ și la 
o recentă adunare a colhoznici
lor, brigada condusă de Neme a 
fost evidențiată.

Din aceste exemple și altele si
milare m-am convins de marea 
însemnătate a muncii cu oamenii.

Munca cu oamenii constituie e- 
sențialul în activitatea unui ins
tructor al comitetului raional de 
partid, deoarece succesul oricărei 
acțiuni este hotărît de oameni, de 
cadre. (Agerpres)

La 1 august, întregul teritoriu 
al Expoziției Agricole Unionale a- 
vea un aspect măreț. Pe aleele și 
piețele ei pline de verdeață s-a 
scurs în tot timpul zilei un șuvoi 
nesfîrșit de oameni, pe ale căror 
fețe citeai bucurie și o mare însu
flețire. Locuitori ai Moscovei, ex
cursioniști veniți din diferite ți
nuturi și regiuni ale U.R.S.S., de
legații de peste hotare au vizitat 
pavilioanele, au privit cu atenție 
nenumăratele exponate.

Mii de oameni au vizitat sălile 
spațioase și luminoase ale pavilio
nului R.S.F.S.R. Vizitatorii se o- 
presc, timp îndelungat în fața 
standurilor care oglindesc dezvol
tarea' industriei și agriculturii în 
principala republică a Uniunii So
vietice.

După cum dă explicații ghidul, răs. 
punzînd la întrebări, R.S.F.S.R. dă 
70% din întreaga producție indus
trială a U.R.S.S. și 64% din pro
ducția de cereale.

In săli sînt expuse diferite so
iuri de plante cerealiere și legu
micole care dau re’colte mări, di
ferite varietăți de fructe, un coș 
cu struguri, blănuri, țesături, pro
duse de piele, diferite produse ali
mentare.

In standurile pavilionului 
R.S.S. Ucrainene sînt expuși nu
meroși snopi de grîu, boabe aurii 
de porumb, sfeclă de zahăr, fruc
te proaspete, aduse cu avionul în 
ajunul deschiderii expoziției.

... Pe aleele expoziției se scurg 
noi și noi șuvoaie de oameni. Trec

Declarația
WASHINGTON (Agerpres). — 

La 3 august, în cadrul unei confe
rințe de presă, secretarul Departa
mentului de stat al S.U.A., Dulles, 
a declarat că Statele Unite sînt 
pentru încetarea activității comisiei 
neutre din Coreea, dar a specificat 
că acest lucru nu înseamnă că a-

Situația din Maroc și Tunisia
RABAT (Agerpres). — Situația 

din Maroc continuă să rămînă în
cordată. In diferite orașe și sate 
ale țării se semnalează incidente. 
La Rabat, la Oudja și în alte orașe 
s-au produs incendii și încercări 
de atentate înregistrîndu-se morți 
și răniți.

Rezultate
Zilele de 31 iulie și 1 august 

1954 au fost bogate în program 
sportiv pentru orașul nostru, dato
rită faptului că aici s-a desfășu
rat Spartachiada sindicală la atle
tism, etapa regională și Sparta
chiada satelor, etapa raională.

La Spartachiada sindicală au 
participat mai multe asociații 
care și-au format lotul din toate 
colectivele lor din regiune, obți- 
nîndu-se următorul punctaj : „Me
talul” — 218 puncte, „Flacăra" 
— 109 punct „Progresul” —- 99 
puncte, „M ierul” — 26 puncte, 
„Flamura oșie” — 21 puncte, 
„Avîntul” ■ 13 puncte și „Loco
motiva” 10 puncte.

Printre cei care au obținut re
zultate bune sînt Bințințan Elena 
de la asociația „Metalul” care a 
sărit în lungime 5,14 m., Heltzner 
Eugen, tot de la asociația „Me
talul”, care a sărit în lungime 
6,20 m., Gorduza Virgil de la aso
ciația „Flacăra”, a făcut 100 m. 
plat în 12 secunde și 4 zecimi. 

muncitori, funcționari, studențir 
copii. Trec vesele fete în costume 
naționale vii, colhoznici din Asia 
Centrală îmbrăcați în halate 
pestrițe, munteni cu căciuli înalte.

Intre vizitatori sînt și mulți 
oaspeți străini veniți la expoziție 
din diferite țări. In dreptul fîn- 
tînii arteziene „Floarea de piatră” 
s-a oprit un grup de canadieni, 
întrebat despre impresia pe care 
o face expoziția, domnul E. S. 
Replins a răspuns:

Ne vom putea pronunța după- 
dcuă-trei zile, cînd vom cunoaște 
mai bine expoziția. Dar prima im
presie este excepțională. E minu
nat, foarte bine !

De aceiași părere au fost și 
a Iți oaspeți canadieni.

... Mii de oameni s-au adunat îrr 
fața pavilionului „Creșterea ani
malelor”. Aici au fost prezentate 
minunate vite de diferite rase. 
Cantitatea de lapte obținută "de la 
unele vaci se ridică la 13.000 — 
15.000 litri pe an. Au fost de ase
menea prezentați cai de călărie, de 
trap, de tracțiune.

Grupuri numeroase de oameni 
an examinat cu atenție diferite 
mașini și unelte expuse în pavi
lionul „Mecanizarea și electrifica
rea agriculturii”.

Pavilioanele expoziției unionale, 
aleele și piețele luminate feeric 
de zecile de mii de becuri, au fost 
arhipline pînă seara tîrziu. In 
cursul zilei, expoziția a fost vizi
tată de aproximativ 100.000 de1 
oameni. (Agerpres)

lui Dulles
cordul de armistițiu va înceta de a 
ma’ fi în vigoare.

Dulles a declarat de asemenea că 
Statele Unite au solicitat Anglia să 
remită o nouă notă R.P. Chineze, 
privitor la incidentul cu 'avionul de: 
pasageri englez.

MARSILIA (Agerpres). — Auto
ritățile franceze continuă să ia mă- 
suii în vederea întăririi efectivelor 
militare din Africa de nord. Agen
ția France Presse anunță că lia 3 
august pachebotul „Viile d’Oran” 
a părăsit Marsilia cu destinația Tu
nis, avînd pe bord 1.500 de soldați..

sportive
Printre participanții la Sparta

chiada satelor s-au remarcat o 
serie de elemente talentate din 
rîndul tinerilor țărani muncitori. 
Astfel, Muntean Nicolae și Hațe- 
gan Nicolae din comuna Ciugud, 
satul Limba, s-au dovedit a fi 
buni alergători.

Dadeș Aurelian din comuna Bă- 
răbanț a aruncat greutatea 10,43 m.

La trîntă dreaptă au fost spec
taculoase întîlnirile în cadrul ca
tegoriei, pînă la 67 kg. între Mun
tean Nicolae din Ciugud, satiri 
Limba și Nicolaș Aron din Benic. 
Victoria a revenit lui Muntean Nf- 
colae, care prin dibăcia și voința 
sa a reușit să acumuleze mai multi
puncte.

In cadrul categoriei, pînă la 77 
kg. s-au întîlnit tov. Ber.a Gheor- 
ghe din comuna Oarda de Jos și 
Măriuță Iosif din comuna Ciugud, 
satul Limba. Această întîlnire a 
fost cîștigată de Bera Gheorghe,. 
numai la un punct diferență.

CHIR1LA DANIEL
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