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Muncitori din S. M. T. și G. 
tiviști, membri ai întovărășirilor agricoleT”*! 
muncitori cu gospodării individuale !

Lucrînd mai bine pămîntul și îngrijind mai 
bine vitele, luptați pentru belșugul și bunăstarea 

celor ce muncesc, pentru înflorirea necontenită

a patriei !

Pregătirea temeinică 
de primăvară —

Ne apropiem cu fiecare zi de timpul cînd, 
pe întinsele ogoare ale patriei, va începe o 
nouă și importantă bătălie: campania a- 
gricolă de primăvară. îndeplinirea cu succes 
a lucrărilor agricole din această campanie, 
etapă dintre cele mai însemnate a luptei 
pentru mărirea continuă a producției agri
cole la hectar, — are o deosebită impor
tanță economică și politică, deoarece de ea 
se leagă strîns îmbunătățirea continuă a 
nivelului de trai al poporului nostru mun
citor.

In perioada destul de scurtă ce ne mai 
desparte de începerea campaniei, trebuie 
să fie terminate o serie de lucrări pregăti
toare ca : reparatul tractoarelor, semănătoa
relor, grapelor și a celorlalte unelte agricole, 
trebuie asigurată cantitatea de semințe ne
cesară, precum și selecționarea și tratarea 
lor.

Pregătirile pentru campania agricolă de 
primăvară se desfășoară intens și în ra
ionul nostru. Muncitorii și tehnicienii 'din 
gospodăria agricolă de stat și S.M.T., mem
bri gospodăriilor agricole colective și ai 
întovărășirilor agricole, țăranii muncitori cu 
gospodării individuale, mobilizați de sfatu
rile populare comunale și de organizațiile 
de bază, se străduiesc ca zilele prielnice 
muncilor de primăvară să-i găsească pe de
plin pregătiți. I.n această direcție un bun 
exemplu îl constituie gospodăria agricolă de 
stat din Galda de Jos, unde pînă în prezent 
s-au revizuit și reparat toate tractoarele, 
cultivatoarele și semănătoarele, plugurile și 
grapele. De asemenea, mare parte din se
mințe au fost selecționate. Succese însem
nate au fost dobîndite și de către colectivul 
de muncă de la S.M.T. Alba, care, aplicînd 
metoda Buga-cev, a reparat peste 20 șasiuri 
de tractor, 15 pluguri, 3 semănători și alte 
unelte.

Cu mult avînt muncesc și membri gos
podăriilor colective și ai întovărășirilor a- 
gricole. La gospodăriile colective din Cistei 
și Căpud multe din reparații au fost termi
nate, iar în prezent se fac lucrări pregăti
toare pentru cultivarea legumelor și zarza
vaturilor.

Acordînd atenția cuvenită pregătirilor 
pentru primăvară, multe sfaturi populare au 
asigurat desfășurarea în condițiuni optime 
a acestor lucrări. Comitetul executiv al sfa
tului popular al comunei Teiuș, de pildă, a 
organizat în comună 8 centre de reparat, 
din care 4 de fierărie și 4 de rotărie, iar 
pentru gospodăria colectivă din comună un 
centru de reparat separat, pe care-1 deser
vesc muncitorii C.F.R.-iști în orele lor li
bere. De asemenea, pe baza unui1 studiu a- 
profundat, a fost întocmit un plan de repa
rații, în care sunt repartizați pe zile și pe 
centre de reparat fiecare țăran muncitor.

Ținiînd cont însă de faptul, că pînă la 28 
februarie trebuie terminat de reparat toate 
tractoarele și mașinile agricole, întregul u- 
tilaj necesar în campanie, se poate spune 
că ritmul în care se desfășoară pregătirile 
în raionul nostru este încă necorespunzător, 
însuși la S.M.T. Alba se manifestă o serie de 
lipsuri care trebuiesc lichidate. Deși multe 
motoare trimise la centrul mecanic Sibiu 
au fost reparate, conducerea S.M.T. n-a luat 
măsuri ca ele să fie aduse în stațiune spre 
a putea fi montate la tractoare. Apoi, fap
tul că echipele de reparații n-au fost repar
tizate să lucreze, în primul rînd, la unelte
le și mașinile cu care vor ieși în campania 

a campaniei agricole 
sarcină importantă

de primăvară, dovedește slaba orientare a 
conducerii S.M.T. Alba.

In ceea ce privește ritmul în care se desfă
șoară reparațiile în sectorul individual, el 
este de asemenea necorespunzător. Unele 
comitete executive ale sfaturilor populare 
nu acordă atenția cuvenită pregătirii oam- 
paniei, neglijînd în mod nepermis luarea de 
măsuri tehnico-organizatorice menite să a- 
sigure funcționarea în bune condițiuni a 
centrelor de reparat. In comunele Bără- 
banț, Ciugud, Hăpria și altele, co
mitetele executive ale sfaturilor populare 
s-au mulțumit să organizeze centrele, fără 
a obliga însă pe proprietarii acestora să se 
aprovizioneze cu materialele necesare bu
nei funcționări. Așa se explică faptul că în 
raionul nostru, reparațiile uneltelor din sec
torul individual s-au realizat abi>a 18% 
la pluguri și în procentaje destul de mici la 
celelalte unelte.

In obținerea de recolte bogate, un rol 
deosebit îl au selecționarea și tratarea se
mințelor. Asigurarea stocului de semințe, 
din punct de vedere cantitativ și calitativ, 
trebuie să stea în atenția fiecărui țăran 
muncitor, a fiecărei gospodării colective și 
întovărășiri agricole. In raionul nostru însă, 
pînă în prezent semințele au fost selecțio
nate abia în proporție de 9 la sută.

Anul acesta din fondurile statului se vor 
face lucrări complecte de irigație pe cale 
naturală în zonele legumicole din Oarda 
de Jos, Șard, Micești și Bărăbanț. Acest lu
ciu trebuie să mobilizeze și mai mulf ță
rani’ muncitori spre a pregăti din timp ră
sadnițele și a-și procura semințele necesare.

Hotărîrea guvernului cu privire la îmbu
nătățirea sistemului de contractare a legu
melor, semințelor de legume, fructelor șl 
strugurilor de masă, constituie un puternic 
stimulent pentru sporirea producției de le
gume în vederea unei mai bune aprovizio
nări a populației.

Alături de aceste pregătiri, trebuie acor
dată o atenție deosebită mobilizării țărani
lor muncitori, membrilor gospodăriilor col
lective și ai întovărășirilor agricole de a 
transporta la cîmp gunoiul de grajd, de
oarece acesta este un îngrășămînt prețios 
care face să crească producția de cereale la 
hectar. In fața fiecărui om al muncii din a- 
gricultură stă sarcina de a-și însuși neîn
cetat știința și metodele agrotehnice avan
sate ale agriculturii sovietice ;— agricultura 
cea mai înaintată din lume — și a le apli
ca cu succes în muncă.

Inginerii și tehnicienii trebuie să se preo
cupe cu mai mult spirit de răspundere de 
ținerea lecțiilor la cursurile agrozootehnice 
ce au fost înființate pe lîngă gospodăriile 
colective și întovărășirile din raionul nos
tru. Mai s.înt unii ingineri și tehnicieni, 
printre care și tov. Bărbănțan Nicolae, Cri- 
șan Larisa, la-cob loan și Ananie loan, care 
nu depun tot interesul în predarea regulată 
a lecțiilor. De asemenea slabă este activita
tea căminelor culturale în problema popu
larizării metodelor agrotehnicii înaintate.

De buna reușită a muncilor din campania 
agricolă de primăvară răspund comitetele 
executive ale sfaturilor populare. Ele tre
buie să ia toate măsurile tehnico-organiza
torice menite să asigure succesul deplin al 
campaniei. Secția agricolă a sfatului popu-

(Continuare în pagina 6-a)

Comunicat
Prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 

Romîne, cu începere de la 1 februarie 1954, s-a mărit conținutul în 
aur al leului de la 0,079346 gr aur fin la 0,148112 gr. aur fin.

Pe baza conținutului nou de aur al leului, cursul leului față 
de rublă se stabilește la 1,50 lei pentru 1 rublă în loc de 2,80 lei 
pentru 1 rublă.

Banca de Stat va determina cursul leului față de celelalte 
valute străine pe baza noului conținut de aur al leului.

2)zn ora șut și raionut nostru 
Angajamentele colectivului de muncă de la 

depoul C. F. R. Teiuș
Succesele dobîndite anul trecut în mun

că, constituie pentru colectivul de muncitori, 
tehnicieni și funcționari de la depoul 
C.F.R. Teiuș un puternic imbold în lupta 
pentru a obține noi victorii. Conștienfi de 
mărețele sarcini ce stau în fața sectorului 
de transporturi, ca urmare a dezvoltării pu
ternice a economiei noastre naționale, co
lectivul de muncă de la acest depou, în 
cadrul unei consfătuiri de producție, ce a 
avut loc zilele trecute, și-a luat angaja
mente sporite.

Astfel el și-a propus ca pînă la sfîrșitu! 
lunii aprilie să-și îndeplinească cu cinste••
următoarele angajamente:

— Reducerea prețului de cost față de plan 
cu 1 la sută.

— Ridicarea productivității muncii față
de plan cu 2 la sută.

— Depășirea numărului de kilometri în
tre 2 R. G. cu 2 la sută față de plan.

— Reducerea consumului specific de com
bustibil convențional față de norma tehnică 
cu 8 la sută.

— Depășirea parcursului mediu zilnic la 
locomotivele tren-marfă și sporirea tonaju

Rodnică activitate a bibliotecii raionale
Colectivul bibliotecii raionale din orașul 

Alba-Iulia desfășoară o bogată activitate în 
lupta de culturalizare a maselor. înzestrată 
cu peste 30.000 de volume din cele mai va
riate domenii, biblioteca deservește în con- 
dițiuni satisfăcătoare setea de cultură me
reu crescîndă a oamenilor muncii din raio
nul Alba. In cadrul bibliotecii, colectivul 
duce o muncă susținută în vederea atra
gerii și măririi numărului cititorilor. Ast
fel, în decursul lunii trecute, peste 620 de 
cetățeni de diferite vîrste au citit peste 
2.200 de cărți, lucru ce a făcut ca numărul 
cititorilor și a cărților citite să crească față 
de plan cu 15 la sută.

Activitatea colectivului bibliotecii raio
nale nu se rezumă numai în orașul Alba- 
Iulia, ci în deosebi în satele raionului. Bi
bliotecile sătești au un mare rol în înfăp

Primii la curățitul zăpezii
Răspunzînd comunicatului Consiliului de 

Miniștri al R.P.R. și Apelului C.C. al U.T.M., 
tinerii din școala de instructori de pionieri 
din orașul Alba-Iulia au ieșit în dimineața 
zilei de 4 februarie la curățitul zăpezii. Im- 
părțindu-se în grupe, ei au curățat zăpada 
de la curbele principale ale orașului cît și 
piața de alimente.

Exemplu personal al tinerilor Drăgan Eu

lui mediu la tren călători cu 1 la sută față 
de plan.

— Reducerea normei de producție în sec
torul de reparații a locomotivelor cu 25%.

Pentru îndeplinirea cu succes a angaja
mentelor luate, conducerea depoului va lua 
măsuri pentru instalarea unei serpentine la 
rezervorul de ulei special pentru încălzire 
la magazia de materiale și a unui ștand 
pentru probarea armăturii dela cazanele 
locomotivelor.

Sub îndrumarea organizației de bază, co
mitetul de secție va intensifica munca po- 
lit'că în vederea extinderii întrecerii socia
liste și a metodei de gospodărie chibzuită 
la încă două locomotive; extinderea meto
delor sovietice speojfc locului de muncă 
la toți muncitorii ■■eto^enii din cadrul 
depoului. De asemenea perioadă
se vor califica la locul dew|Heă în funcția 
de lăcătuși încă 2 muncitori necalificați.

Angajamentele ceferiștilor de la depoul 
de locomotive din Teiuș, sînt o puternică 
expresie a hotărîriî lor de a lupta pentru 
ridicarea muncii la calea ferată la nivelul 
sarcinilor ce rees din Hotărîrile plenarei 
lărgite a C.C. al P.M.R. din 19—20 au
gust 1953.

tuirea revoluției culturale deoarece, prin 
ele țăranii muncitori pătrund în tainele 
multor lucruri care, sub stăpînirea vechilor 
regimuri, nu aveau posibilitatea să le cu
noască.

Din cele 72 biblioteci 'sătești, fruntașe pe 
raion, este biblioteca din comuna Ighiu, a cărei 
bibliotecară este tovarășa Szabo Aurelia, 
care după orele de muncă, pleacă din casă 
în casă și recomandă țăranilor întovărășiți 
și individuali noile cărți apărute în editu
rile patriei noastre, organizînd pînă în pre
zent 6 cercuri de citit.

Pentru viitor, colectivul bibliotecii raio
nale își propune să ducă o activitate și mai 
intensă. în lupta pentru ră-spîndi-rea largă a 
cărții în mase.

ȘERBAN ANA 
corespondentă voluntară

gen, Mureșan loan-, Manea Maria etc. a 
făcut ca și ceilalți utemiști să-și sporească 
eforturile în îndeplinirea acțiunii întreprinse 
în acest scop.

Utemiști din orașul și raionul Alba 1 Por
niți cu toate forțele voastre la curăți-tul ză
pezii, contribuind astfel la realizarea unei 
importante sarcini de interes obștesc.



Răspuns la întrebările cititorilor

Ce avantaje au producătorii care vînd lînă 
bază de contract ?

■ Mai mulți țărani muncitori din comuna

Alegerea organelor conducătoare U. T. M. — 
prilej de îmbunătățire a muncii de organizație

Oarda de Jos — satul Pîclișa, pun între
bări în legătură cu Hotărîrea guvernului și 
partidului privitoare la încurajarea creșterii 
și îngrășării de animale.

Așa de pildă, tovarășul Mărgineanu Teo- 
fil întreabă de ce avantaje se bucură pro
ducătorii agricoli care contractează vînzarea 
lini: unităților de stat sau cooperatiste?

Răspuns :
In scopul încurajării producătorilor de a 

vinde produsele lor unităților de stat și 
cooperatiste, Hotărîrea guvernului și parti
dului prevede importante avantaje: cei care 
contractează vînzarea lînii vor primi un 
preț majorat cu 30 la sută față de achiziții 
pentru lîna merinos și spancă șl cu 15 la 
sută pentru lîna țigaie și țurcană.

La încheierea contractului producătorii 
vor primi avansuri în bani pînă la 50 la 
sută din valoarea lînii contractate. Toți pro
ducătorii ce contractează vînzarea lînii, în 
scopul ajutorării lor, li se vinde contra cost 
pentru fiecare kg. de lînă merinos și spancă 
cîte 5 kg. tărîțe, pentru fiecare kgr. de lînă 
țigaie contractată, cîte 3 kg. tărîțe, iar pen
tru fiecare kg. de lînă țurcană și stagoșă 
cîte 2 kg. tărîțe.

Acei crescători de oi ce-și îngrijesc bine 
oile, obținînd sporuri de lînă, pe care le

Cum înțeleg unii și cum înțeleg alții creșterea porcilor 
în gospodăriile anexe

In vederea îmbunătățirii condițiilor de 
viață ale oamenilor muncii, legea cu privire 
la măsurile pentru dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor în anii 1954—1956, pune în fața 
gospodăriilor anexe de pe lîngă întreprin
deri și instituții sarcini de seamă.

Colectivul de muncă al fabricii de pro
duse ceramice „Sîntimbru”, acordînd tot 
sprijinul gospodăriei anexe a întreprinderii, 
aceasta a reușit ca în anul trecut să-și asigure 
o puternică bază furajeră de pe cele 8 hectare 
cultivate cu porumb, orz și ovăz. Cu furaje 
concentrate și cu resturile de mîncare de 
la cantină, gospodăria a crescut un nu
măr însemnat de porcjjflhntribuind cu peste 
1.000 kg. can^Mte WBibunătățirea hra
nei muncitorilJ^B^antină.

In prezent, ^P^odăria anexă posedă 6 
scroafe fătătoare, un vier și 26 tineret por
cin de la 2—5 luni din rasele yorkșibazna.

Respectînd cu strictețe zootehminimul, mun
citorul Buna Ioan, a obținut o medie de 
6,5 la sută la fătări și o însemnată creștere 
în greutate la întregul lot de porci.

Privind situația existentă la ferma de

Să rezolvăm cu grijă și atenție cererile oamenilor muncii
Recenta Hotărîre a Consiliului de Mi

niștri privind organizarea primirii și rezol
vării reclamațiilor și sesizărilor oamenilor 
muncii constitue drumul sigur în rezolva
rea acestei probleme și pe care partidul și 
guvernul nostru pune un accent deosebit.

Oamenii muncii sg adresează cu încredere 
organelor locale ale puterii, de stat și con
ducerilor întreprinderilor cu diferite proble
me, așteptînd din partea acestora o justă 
rezolvare a lor. Tocmai pentru o' mai bună 
rezolvare a acestora, Hotărîrea guvernului 
prevede înființarea în fiecare instituție cen
trală sau locală de stat, a unui birou spe
cial care să se ocupe numai cu primirea 
și rezolvarea scrisorilor oamenilor muncii. 
Această măsură luată de guvern are drept 
scop lichidarea rezolvării superficiale a 
sciisorilor, cît și stîrpirea birocratismului 
din această muncă. Instituțiile de stat sînt 
obligate prin hotărîre să rezolve scrisorile 
oamenilor muncii în termen de cel mult 10 
zile în orașe și raioane și să răspundă în 
sciis cetățeanului care a adresat scrisoarea, 
de felul cum eă a fost rezolvată.

In raionul nostru, cu toate că s-au luat 
măsuri de constituire a birourilor destinate 
organizării primirii și rezolvării reclama- 
țiilor și sesizărilor, totuși munca în aceste 
biiouri se desfășoară încă într-un mod ne
satisfăcător, din cauză că, la sfatul popular 
raional și orășenesc nu s-au luat măsuri 
din timp pentru înzestrarea acestor birouri 
cu cele necesare. N-au fost instruiți în șe
dințe speciale de instructaj șefii de secții 

vînd prin contract, vor primi prețuri majo
rate. Dacă un producător, de exemplu, care 
are 8 oi țurcane și contractează cu unități
le comerciale de stat, angajîndu-se să pre
dea pe bază de contract cantitatea de 3 kg. 
lînă de flecare oaie, în total 24 kg., el va 
primi pentru 3,200 kg. lînă — ce reprezintă 
cantitatea minimă prevăzută de hotărîre, 
calculată la prețul de 13,25 lei kilogramul 
— suma de 42,40 lei. Pentru diferența pînă 
la cantitatea de 24 kg. va primi un preț 
majorat cu 100 la sută. Deci, pen- 
ti u 20,800 kg. lînă la prețul de 26,50 lei 
kg îi va reveni 551,20 lei, iar în 
total pentru 24 kg. lînă țurcană nespălată 
calitatea I, va primi 593,60 lei. La încheie
rea contractului vînzătorul poate primi a- 
vans 50 la sută, adică 296,80 tei.

In același mod se face calculul lînii și 
pentru celelalte rase de oi, ținîndu-se seamă 
de cantitățile de lînă livrate prin contract, 
peste cantitățile minime prevăzute de ho
tă rîre.

Pe lîngă aceasta, producătorii ce vînd 
lină pe bază de contract unităților de stat, 
vor putea cumpăra în cadrul comerțului de 
întîmpinare mărfuri industriale ca țiglă, 
ciment și altele. De asemeni vor putea cum
păra pentru 2 pînă la 3 kg. lînă nespălată, 
un metru postav țărănesc (loden).

porci de pe lîngă cantina „Muncitorul" din 
Alba-Iiilia; (responsabilul cantinei tova

rășul Mendel Isidor) vedem că aici dom
nește o totală nepăsare și lipsă de răspun
dere. Deși medicul veterinar al orașului a 
atras atenția conducerii de a repara ușile 
și a pune ferestre la cotețe, pe unde astăzi 
viscolește zăpada în interior peste porci, to
tuși nu s-a luat nici o măsură.

Paiele pentru așternut lipsesc cu desăvîrj 
șire, și ce este mai grav, este faptul că în- 
tr-un lot de 10 porci se găsesc 2 scroafe 
gestante care în curînd urmează să fete, ne- 
luîndu-se nici o măsură pentru sqparairtea lor, 
iar 2 purcei închirciți de ger sînt ținuți în- 
tr-un coteț de vară cu un așternut sumar 
din talași de brad.

Pentru lichidarea acestor stări de lucruri 
atît de dăunătoare, este necesar ca servi
ciu! comercial și serviciul veterinar raio
nal să controleze și să îndrume îndeaproape 
conducerea cantinei „Muncitorul", pentru 
ca aceasta să aplice cu strictețe la ferma de 
porci zootehminimul, trăgîind la răspundere 
pe cei ce calcă aceste reguli.

asupra felului cum trebuie rezolvată o re- 
clamație sau o sesizare. Persoanele însăr
cinate cu rezolvarea scrisorilor oamenilor 
muncii trebuiau temeinic instruite ca ele 
să-și cunoască pe deplin sarcinile, să cu
noască importanța ce o prezintă în lichi
darea lipsurilor, reclamațiile și sesizările 
celor ce muncesc.

Conducătorii, de întreprinderi și instituții' 
trebuie să fie un exemplu personal în aceas
tă direcție. Ei trebuie să controleze și să 
tragă sever la răspundere persoanele din 
subordinea lor care neglijează în mod ne- 
peimis justa rezolvare a reclamațiilor și se
sizărilor. Munca cu scrisorile nu trebuie 
considerată ca o problemă de campanie, ea 
trebuie să fie o preocupare permanentă a 
organelor de stat și economice, ea trebuie 
dusă la îndeplinire consecutiv, în fiecare zî.

Rezolvarea reclamațiilor sau sesizărilor 
trebuie făcută în mod just și nu la supra
față, iar răspunsul dat cetățeanului de felul 
cum a fost rezolvată scrisoarea, măsurile 
care s-au luat trebuie să fie clare, bazate 
pe realitate, nu așa cum se procedează la 
secțiunea agricolă a sfatului popular oră
șenesc, sau la sfatul popular raional, unde 
de multeori nici nu se răspunde.

Conducerile întreprinderilor și instituții
lor din raionul nostru au o mare datorie în 
această direcție. Ele trebuie să se ocupe de 
organizarea birourilor de rezolvare a scri
sorilor, acolo unde încă nu au fost consti
tuite, să controleze activitatea lor, felul cum

Instrucțiunile C.C. al U.T.M. cu privire 
la alegerea organelor de conducere locale 
ale organizațiilor U.T.M. pun în fața noas
tră sarcini deosebite.

In cuprinsul raionului nostru, în mai 
multe organizații de bază U.T.M. au avut 
loc alegerea organelor de conducere, în care 
adunările de dări de seamă au constituit un 
bun prilej de analiză a muncii politice și or
ganizatorice U.T.M., în lupta pentru aplica
rea în viață a sarcinilor ce reies din Hotă- 
rîiile plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din 
19—20 august 1953 și a plenarei a X-a a 
C.C. al U.T.M.

Intr-o serie de organizații de bază U.T.M., 
cu sprijinul comuniștilor, s-a reușit să fie 
scoase la iveală lipsurile manifestate în di
ferite domenii de activitate.

De exemplu, în adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri, a organizației de 
bază din comuna Mihalț, a fost criticat 
aspru vechiul comitet, pentru lipsa de interes 
de care a dat dovadă în problema muncii 
cultural-educative în rîndul tinerilor din 
comună, cît și tovarășul Medriș Cornel, di
rectorul căminului cultural, care împreună 
cu vechiul comitet U.T.M., nu a antrenat 
tinerii să pregătească echipe artistice, de 
cîntece, de dansuri etc. Deasemeni, a fost 
criticat comitetul organizației și la fabrica 
„Sîntimbru" de către U.T.M.-iștii Hațegan 
loan și Trif loan; că nu a depus Interes 
față de problemele de producție, nu a cău

FOILETON

Năravul referentului
— Mereu îmi spun oamenii că-s nără

vaș Și dacă sînt, ce-i interesează pe ei! 
Auzi vorbă, să se lege de năravul omului 
—: își zicea de multe ori referentul FTiipo- 
vici din -comuna Ighiu, mai ales cînd râ- 
mînea singur în încăperea sfatului și-și fu
ma în tihnă țigara.

— Dacă beau cîte-un păhărel din lună în 
lună (din ceas în ceas) mi se spune că-s 
om cu nărav. Ce ții și cu 'Oamenii ăștia 1 Nn 
te lasă în pace nici să fumezi în liniște. 
Mereu vin la tine, parcă ai fi argatul lor... 
Auzi vorbă... Ușa se deschise și în prag apăru 
un om înalt cu sprîncenele albite de pămă- 
tuful zăpezii.

— Să trăiți, tovarășe referent. Am ve
nit cu lemnele — grăi omul, scuturîndu-și 
gulerul șubei presărat de fulgii zburdalnici.

.—• Cum șpui... ai adus lemnele... cîte 
care ? Mormăi referentul, tulburat pe semne 
din gîndurile sale.

acestea se achită în mod conștient de sar
cini Propunerile oamenilor muncii din în
treprinderi, indiferent de problemă, tre
buiesc analizate la timp, deoarece ele aduc 
uti real sprijin în lichidarea lipsurilor, con
tribuind la îmbunătățirea simțitoare a 
muncii în întreprinderi.

In lupta pentru ducerea la îndeplinire a 
sarcinilor izvorîte din Hotărîrea guvernu
lui privitoare la organizarea primirii și re
zolvării reclamațiilor și sesizărilor, organi
zațiile de bază au un mare rol. Organiza
țiile de bază din întreprinderi vor trebui 
să controleze periodic munca conducerilor 
întreprinderilor în rezolvarea scrisorilor oa
menilor muncii, să asculte referate din 
partea conducătorilor de felul cum se des
fășoară această muncă și calitatea ei. De 
asemeni, organizațiile de bază din institu
ții, sfaturi populare etc., vor trebui să mo
bilizeze pe fiecare comunist în așa fel îneît 
el să devină un luptător energic împotriva 
birocratismului și a tuturor celor care îm
piedică rezolvarea scrisorilor celor ce mun
cesc, educînd activiștii aparatului de stat 
și economic în spiritul unei atitudini plină 
de grijă față de cererile celor ce muncesc.

Numai printr-o luptă necruțătoare împo
triva birocratismului și formalismului, prin
tr-o muncă politică susținută, organizațiile 
de partid și organele de stat vor reuși să-și 
ducă cu cinste la îndeplinire marea sarcină 
trasată de partid și guvern — rezolvarea cu 
atenție și grijă a scrisorilor oamenilor 
muncii.

tat ca brigăzile de producție să aibă pro
grame de lucru, la fel întrecerea socialistă 
nu a fost urmărită de comitetul organiza
ției de bază U.T.M., iar o serie de tineri 
buni nu au fost stimulați.

Totuși mai sunt multe organizații de bază 
care au privit cu multă ușurință organiza
rea adunărilor de dări de seamă și alegeri, 
călcînd chiar instrucțiunile C.C. al U.T.M. 
Un asemenea exemplu ni-1 dă comitetele or
ganizațiilor de bază din Drîmbar șiTotoi, unde 
adunările nu au fost temeinic pregătite. 
Astfel se explică participarea slabă atît la 
adunare cît și la discuții a U.T.M.-iștilar. Ei 
n-au scos la iveală o serie de lipsuri existente, 
ca de exemplu : adunările generale nu s-au 
ținut de 4—5 luni, membri noi nu s-au pri
mit în ultimul timp, neachitarea cotizațiilor, 
lipsă de preocupare în problema predării 
cotelor și creării de noi gospodării agricole 
colective și întovărășiri, precum și atrage
rea tinerilor utemiști în cadrul căminelor 
culturale.

Ținînd cont de lipsurile manifestate, comite- 
tf ie organizațiilor de bază și activiștii comi
tetului raional U.T.M. trebuie să acorde o 
ptenție și mai1.mare pregătirii adunărilor de 
dări de seamă și alegeri, întîmpinînd con
ferința raională U.T.M., cu noi succese în 
producție și în munca organizațiilor.

NADIU IOAN
Secretar al comitetului raional U. T. M.

— Apoi, adusu-le-am... că... doar ne tre
buie la școală, la internat... pentru copiii 
noștri, tovarășe referent — spuse apăsat 
omul.

— Ce școală, mă ? Ce internat ? Copiii ? 
ia mai slăbește-mă cu astea. Tu știi că n-am 
lemne acasă ? — se . răsti referentul. Hai, 
cară-te, ce mai stai, holbatule, du un car la 
școală și unu acasă, la mine’n curte, și cu 
asta am terminat.

— Păi...
— Nici un păi. Ți-am spus odată. Hai, 

dute 1 Și descarcă lemnele 1
Omul a plecat mîhnit din localul sfatului, 

ducînd un car de lemne în curtea referentu
lui, iar altul la școală. In aceiași încăpere, 
referentul Filipovici își aprinse țigara, tră- 
gînd setos fumul în piept.

— Să mai zică cineva că-s om nărăvaș.

INFORMAȚIE
Redacția revistei „Instructorul de Pioni

eri", editată de C.C. al U.T.M., organizea
ză un concurs de scrisori cu tema : „Cum 
folosesc literatura clasică romînă în educa
re?. patriotismului la pionieri și școlari", 
concurs care se desfășoară începînd dela 1 
ianuarie — 1 iunie 1954.

Folosind literatura clasică romînă în edu
carea sentimentului patriotic la copii, in
structorul de pionieri va trebui să găsească 
cele mai bune mijloace de educare dintr-o 
operă literară. Scrisorile trimise redacției 
ntntru concurs vor trebui să oglindească 
felul cum instructorii au fost ajutați de li
teratura clasică romînă în educarea patrio
tismului la pionieri și școlari, cît și meto
dele pe care le-au întrebuințat în această 
muncă.

Pentru scrisorile cele mai concrete care 
vor avea un cuprins bogat, redacția acordă 
următoarele premii:

Premiul I. — o bicicletă sau un aparat 
de radio ;

Premiul II. — un aparat de fotografiat 
sau o servietă de piele;

Premiul III. — o trusă stilou-creion, sau 
o trusă tenis de masă.

Mențiuni — un abonament pe timp de 6 
Iun- la revista „Instructorul de Pionieri" și 
un joc de șah.

Scrisorile vor fi trimise pe adresa : Re
dacția revistei „Instructorul de Pionieri", 
sti. Academiei Nr. 11, raion Stalin, Bucu
rești. Scrisorile vor fi însoțite cu specifi
cația : „pentru concurs".



Experiența colhozurilor sovietice — far călăuzitor în dezvoltarea agriculturii noastre
Bilanțurile și perspectivele unui colhoz

de A. SOROKIN
președintele colhozului «Petrovski»,

Buna îngrijire a vacilor 
asigură o producție ridicată de lapte

Cantitatea de lapte obținută de la vaci 
depinde, dacă nu în întregime, în orice caz 
într-o importantă măsură, de hrana dată 
animalelor. Colhozul nostru a depus multe 
eforturi pentru a crea o bază furajeră trai
nică. De pildă, turma de vaci mulgătoare a 
fost ținută în tabăra nou construită și bine 
utilată, fiind hrănită din belșug cu nutre
țuri zemoase din conveerul verde. Cînd va
cile sînt ținute în grajduri călduroase, ele 
deasemenea nu duc lipsă de nutrețuri: 
pentru aceasta noi am rezervat cîte șapte 
tone de fiecare vacă.

Noi întocmim rația de hrană ținînd seama 
de particularitățile fiecărei vaci : de canti
tatea de lapte dată, de greutatea vacii și 
de felul cum crește. O mare importanța o 
are prepararea nutrețurilor. La noi s-a sta
tornicit următoarea practică: nutrețurile 
giosiere se mărunțesc, se .tratează cu o 
soluție de sodă și sare, se amestecă cu nu
trețuri concentrate, siloz, sfeclă, tăiței și se 
dau în această formă animalelor. înainte, 
uni: crescători de vite, erau de părere că 
în perioada cînd încetează lactația, vacile 
nu trebue „răsfățate" cu nutrețuri concen
trate și cu nutrețuri suculente.

Sporindu-și cunoștințele zootehnice, cres
cătorii noștri de vite înțeleg acum că va
cile trebue hrănite bine și în perioada cînd 
nu dau lapte, că pregătirea rațională a va
cilor în vederea perioadei fătăriii este o 
condiție importantă pentru sporirea canti
tății de lapte.

Aprovizionarea vitelor cu nutrețuri, înzestra
rea fermelor cu adăpători automate, cu apara
tură pentru mulsul mecanic, îmbunătățirea 
de îngrijire a efectivului de animale au con
ți ibuit într-o importantă măsură la dezvol
tarea creșterii vitelor. In prezent nu avem 
nicio vacă stearpă, 18 vaci au fătat în 1953 
cîte doi viței, iar cantitatea de lapte crește 
din an în an, ajungînd în 1953 la 2.664 li
tri de lapte de la fiecare vacă.

In prezent sînt puși la îngrășat 90 de 
porci. In 1953 producția de carne de porc a 
fost de 1.130 kg. la fiecare sută de hectare 
de arătură, fîneață și pășune.

Colhozul a îndeplinit înainte de termen 
predarea către stat a tuturor cotelor de 
produse animale.

Să nu așteptăm daruri de la natură
Anul trecut, în părțile noastre a căzut 

foarte puțină ploaie. Acest lucru ne-a creat 
serioase dificultăți, dar în același timp a 
constituit o școală bună pentru legumicul
tori' noștri. Oamenii s-au convins odată 
mai mult că succesul este hotărît de o agro
tehnică înaltă, că soarta recoltei este în 
mîiniile acelora care știu să biruiască cu 
perseverență greutățile.

Agrotehnica aplicată de noi în cultura 
legumelor reprezintă un întreg complex: 
arături adinei pentru ogoarele de toamnă, 
semințe de elită, răsaduri viguroase și sănă
toase și nenumărate irigări de îngrășare...

Dar rolul hotărîtor în lupta pentru re 
colle ridicate l-au avut desigur, oamenii, 
munca lor creatoare. Legumicultorul Vasili 
Pustavoi a- muncit cu rîvnă toată iarna în 
sere, iar în timpul verii pînă toamna tîrziu 
— în grădina de legume.

Echipa Sofiei Milcenko a recoltat de pe 
patru hectare, 1.680 chintale de roșii. „Se
cretul" acestui succes este simplu : la sădi
rea răsadurilor în locul lor definitiv s-au 
pus în fiecare gropiță — cîte 300—350 gr. 
de mraniță, s-au făcut 10 irigări, din care cinci 
de îngrășare. Pămîntul a fost întreținut tot 
timpul în stare afînată și curățit de buruieni.

Aceeași echipă, cultivînd roșii în straturi 
calde, ,a obținut cîte 20 de kgr. de pe fie
care metru pătrat, iar recoltarea a început 
cu două săptămîni mai devreme decît în 
mod obișnuit.

Echipa Sofiei Milcenko și Lidiei Siniiaeva, 
cultivînd varză fără a folosi răsaduri, a 
obținut cîte 390 chintale ia hectar, iar echi
pa Aniei Sunița și Măriei Feodoriceva a 
recoltat de pe parcela lor cîte 270 chintale 
de castraveți la hectar. Aceste brigăzi de le- 
gumicultură sînt alcătuite din oameni per- 
mtnenți, pe care nu-i luăm din grădina de

raionul Konstantinov, regiunea Stailno, R. S. S. Ucralniană 
legume nici în zilele de muncă foarte în
cordată.

Avantajele gospodăriei 
cu multe ramuri de producție

Veniturile colhozului care au sporit conside
rabil în ultimii ani, sînt în legătură directă cu 
dezvoltarea unor ramuri de producție foarte 
rentabile ca, de pildă, creșterea vitelor, le
gumicultura și pomicultura.

Cheltuelile pentru crearea unei baze fu
rajere trainice, pentru construcția de graj
duri și mecanizarea lucrărilor de la ferme 
care necesită un mare volum de munca, au 
fost recuperate cu prisosință. Dacă în 1951 
venitul obținut de colhoz din creșterea vi
telor a fost de 203.800 ruble, în 1953 el a 
depășit 1.000.000 ruble. Un venit de aproa
pe 1.000.000 de ruble a dat grădina de le
gume care ocupă o suprafață de 41 de ha. 
Cu trei ani în urmă, colhozul a obținut din 
cultivarea aceleași grădini numai 199.000 
ruble. Un mare spor de venit au dat gră
dina de fructe și via colhozului — de la 
90.800 ruble în 1951 la 329.300 ruble în 1953.

Venitul global al colhozului a fost în 1953 
de aproximativ 2.500.000 ruble.

Perspectivele de viitor
Noi considerăm succesele obținute de colhoz 

ca puncte de plecare în vederea viitoarei o- 
fensive. Năzuind să îndeplinească în cît 
mai bune condiții hotărîrile partidului și 
guvernului cu privire la realizarea unui a- 
vîn-t vertiginos a-1 producției agricole, col
hoznicii luptă pentru a obține o șl mai ma
re dezvoltare a culturii cîmpului, sporirea con
tinuă a productivității creșterii animalelor.

Colhozul și-a propus să aibă în 1954 cîte 
10 vaci la fiecare 100 de hectare de arătură, 
fînețe și pășuni^ să ridice cantitatea de 
lapte dată de fiecare ya.cg pînă la 3.200 li
tri. In scopul întăririi bazei furajere vor fi 
ameliorate 32 de hectare de pășuni, va fi 
mărită greutatea specifică a unor culturi 
furajere atît de prețioase cum sînt porum
bul pentru siloz, pepenii verzi, bostăneii, do- 
vlecii, va fi larg practicată însămînțarea ier
burilor după coasă. In 1954 vom construi 
o cocină de porci bine utilată pentru 50 ca
pete, un grajd de vaci pentru 200 capete, o 
secție pentru nutrețuri, vom mecaniza in
tegral transportul nutrețurilor și scoaterea 
gunoiului din grajduri.

Zootehnici-anul Vladimir Babițki venit re
cent în colhoz, care înainte a lucrat la sec
ția agricolă rai-on-ală, a pornit cu energie 
să muncească. El a introdus registre genea
logice pentru vite, ceeace ne dă putința să 
creștem animale tinere de -prăsilă și să îm
bunătățim astfel componența calitativă a 
turmei.

Colhozul face pregătiri intense pentru ri
dicarea nivelului culturii cartofilor, legu

melor și zarzavaturilor. Ne-am luat sarcina 
să obținem anul acesta, în medie -Cîte 
30.000 kgr. de legume la hectar. In grădina 
de legume au fost transportate aproxima
tiv 700 tone de gunoi de grajd, arăturile 
pentru ogoarele de toamnă s-au făcut la 
timp și la adîncime de 27-30 cm., au fost 
confecționate suplimentar 500 rame de ră
sadnițe, .au fost reparate cutiile acestora, se 
împletesc rogojini. Convingin-du-se din ex
periență că prin folosirea ghivecelor de 
tui bă cu mraniță se realizează un mare 
spor de recoltă, am hotărît ca -anul acesta 
să plantăm 4,5 ha. de legume de răsaduri 
de ghivece, adică de trei ori mai mult de
cît anul trecut. In afară de aceasta, toate 
răsadurile repicate vor fi plantate la locul 
lor definitiv împreună cu pămîntul din ră
sadnițe, șub formă de pătrate, ceeace va o- 
croti sistemul radicular împotriva vătămă
rilor și va spori procentul de prindere a 
plantelor în terenul definitiv.

In 1954 vom extinde cu 35 ha. suprafața 
iiigată destinată cartofilor. Ne-am propus 
să obținem cel puțin 12 tone de cartofi la 
hectar, aplicînd metoda de sădire în cui
buri dispuse în pătrat.

Acestea sînt pe scurt, planurile pe 1954. 
Colhoznicii și colhoznicele nu-și precupe
țesc eforturile în lupta pentru dezvoltarea 
continuă a tuturor ramurilor de producție 
ale colhozului. (Agerpres)

Invățămîntul agrozootehnic în colhoz 
de BENEDICT GAVRILKEVICI 

agronom in colhozul >Karl Liebknecht*
Marele transformator al naturii, Ivan Vla- 
dimirovici Miciurin, ne-a arătat că noi nu 
putem aștepta daruri dela natură, că tre
bue să i le smulgem. Dar pentru a smulge 
naturii cit mai multe bunuri trebue să în
vățăm mult și cu perseverență, să ne însu
șim cunoștințe agronomice și zootehnice, să 
învățăm să folosim cît mai deplin tehnica 
modernă.

Colhozul nostru trebue să facă față u- 
nor condiții naturale nefavorabile. Avem 
adesea ani de secetă și perioada cu vînturi 
puternice. Totuși, recoltele de cereale, cul
turi tehnice, legume, zarzavaturi și fructe 
cresc din an în an. Sporește deasemenea 
productivitatea creșterii animalelor — pro
prietate obștească. Un rol hotărîtor în ob
ținerea acestor succese îl are sistemul so
cialist de conducere a agriculturii, înzestra
rea ei cu o tehnică puternică și folosirea 
realizărilor științei agricole.

Marea producție agricolă socialistă ne
cesită o înaltă calificare a agricultorilor.

Deaceea, în centrul atenției noastre se 
află pregătirea în masă a cadrelor colhoz
nice. In 1950, în colhozul nostru'au fost în
ființate cursuri agrozootehnice de trei ani, 
care în toamna anului trecut au fost absol
vite de zeci de specialiști. In prezent, la a- 
ceste cursuri învață fără a ieși din produc
ție, 76 de colhoznici și colhoznice. Ei stu
diază bazele fitotehniei, pedologia, proble
me ale mecanizării și zootehniei, lucrările 
marilor savanți — Miciurin, Viliams, Timi- 
riazev, Lîsenco și experiența fruntașilor 
producției colhoznice.

Consiliu! de conducere al colhozului a 
creat tuturor colhoznicilor condițiile nece
sare pentru învățătură. Localul unde se țin 
cursurile ,a fost bine amenajat, au fost pro
curate materialele didactice necesare. Col
hozul are și o mare bibliotecă. Tuturor 
cursanților li s-au procurat manuale spe
ciale pentru toate obiectele, caiete și rechi
zite.

Cursurile sînt ținute de specialiști cu 
studii superioare, care sînt fie membri ai 
colhozului, fie detașați în acest scop de că
tre Ministerul Agriculturii al R.S.S. Ucrai- 
niene.

In localul unde se țin cursurile sînt 
expuse diferite mostre de cereale, de culturi 
legumicole și fructifere, panouri cu des
crierea amănunțită a diferitelor metode de 
cultivare a fiecărei plante. Aici se mai pot 
vedea colecții de semințe și de dăunători 
ai agriculturii'. Cîteva diagrame și tabele 
indică sistemul de asolamente cu ierburi 
perene practicat de colhoz, metodele de 
muncă ale colhoznicilor fruntași și crește
rea producției la hectar a fiecărei culturi.

Pregătiri de primăvară în
Stațiunea de mașini și tractoare din Le

ninsk a fost prima dintre S.M.T.-urile din 
regiunea Rostov-pe-Don care a terminat cu 
mult înainte de termen reparația tuturor 
tractoarelor, combinelor și a celorlalte ma
șini agricole. Mecanizatorii au economisit 
peste 80.000 de ruble. Ei au început să pre
gătească din timp piesele de rezervă pen
tru repararea mașinilor în perioada munci
lor cîmpului. Un mare număr de mecani
zatori studiază tehnica sădirii cartofilor, le
gumelor și a altor culturi după metoda cui
burilor dispuse în pătrat. Sub conducerea 
inginerului mecanic se construesc dispozi
tive pentru semănătoarea „SȘ-6" care asi-

Valorificarea pămînturilor înțelenite
Colhozurile din Siberia, Kazahstan, re- 

g:unea Volgăi și Ural au început pregăti
rile pentru valorificarea pămînturilor în
țelenite care vor fi însămînțate cu grîu. 
Pretutindeni se repartizează tarlale pentru 
arătura de primăvară, în S.M.T.-uri se or
ganizează brigăzi speciale de tractoriști, 
parcul de mașini este completat cu tehni
ca necesară. De pildă, fiecare S.M.T. din 
regiunea apuseană a Kazahstanului, unde 
anul acesta urmează să fie întoarse cel

Toate acestea măresc interesul colhozni
cilor pentru însușirea de cunoștințe agricole. 
Colhoznicii învață cu multă plăcere. Adese
ori, la lecții vin și colhoznici care nu sînt 
înscriși la cursuri.

In cadrul cursurilor organizăm sistema
tic un schimb de experiență între viticul
tori, legumicultori și crescători de animale, 
de pildă, șefa de echipă Sokolova a ținut o 
prelegere despre metodele și procedeele îna
intate pentru obținerea unor recolte bogate 
dî struguri.

Sub conducerea profesorilor, colhoznicii 
fac diferite experiențe, studiază în condi
țiile producției eficacitatea procedeelor 
zootehnice și agronomice înaintate. Expe
riența arată că cultivarea răsadurilor în 
ghivece de turbă cu mraniță contribue la 
sporirea considerabilă a recoltei. Insămîn- 
țarea porumbului, floarei soarelui și cartofi
lor în cuiburi dispuse în pătrat sporește 
deasemenea într-o importantă măsură pro
ducția la hectar a acestor culturi.

Datorită învățămîntului agrotehnic, col
hoznicii au aplicat cu succes noua metodă 
de formare rapidă a butucilor de viță de 
vie în condițiile viticulturii fără irigație, 
ceea ce permite să se obțină o recoltă bogată 
chiar de la al 3-lea an după sădirea viței.

Această metodă a fost aplicată de mulți 
colhoznici din Ucraina. Un mare ajutor în 
instruirea cadrelor îl constitue prezentarea 
filmelor de popularizare a celor mai noi me
tode științifice aplicate în agricultură. Pre
zentarea acestor filme este însoțită de un 
comentar făcut de un agronom sau zoo-teh- 
nician.

Aproape toți colhoznicii și colhoznicele 
d'n colhozul nostru sînt absolvenți ai șco
lii de șapte ani, iar șapte colhoznici au 
studii superioare speciale. Totuși, toți conti
nuă să-și însușească noi cunoștințe în ve
derea transformării continue a naturii în 
interesul omului.

Cu ajutorul cadrelor de specialiști, col
hozul introduce în producția colhoznică me
todele și procedeele agrotehnice înaintate. 
Colhozul nostru obține an <5‘ an recolte tot 

mai bogate și o productivitate tot mai mare 
a creșterii animalelor, ceea ce asigură spori
rea veniturilor colhozurilor și o bună re
munerare a muncii colhoznicilor.

Hotărîrile Plenarei din septembrie a C.C. 
al P.C.U.S. deschid colhozului nostru po
sibilități și mai mari de dezvoltare conti
nuă a producției colhoznice și de ridicare a 
bunelstări materiale a colhoznicilor. Noi ne 
străduim să folosim cît mai din plin aceste 
posibilități pentru a da patriei cît mai mul
te produse agricole. (Agerpres)

regiunea Rostov — pe Don
gură obținerea unor pătrate regulate fără 
a fi necesară o marcare prealabilă.

Mecanizatorii dela S.M.T.-ul din Re- 
montnensk au terminat pregătirea tractoa
relor și combinelor și în prezent intensifică 
ajutorul acordat colhozurilor. Ei au insta
lat în noul grajd de vaci al colhozului „Ki- 
rov" un funicular construit în atelierele lor. 
La fermă au fost montate adăpători auto
mate și aparate electrice de muls, a fost in
trodusă o conductă de apă. Alte grupe de 
muncitori calificați ai stațiunii montează 
funiculare la două ferme pentru creșterea 
animalelor.

Celelalte S.M.T.-uri din regiunea Rostov- 
pe-Don se pregătesc deasemenea intens 
pentru primăvară. (Agerpres)

pentru semănăturile de grîu 
puțin 200.000 hectare de țelină, primesc în 
prezent cîte 10—15 tractoare Diesel puter
nice și pluguri speciale pentru arătură a- 
dîncă.

In urrtiătorii doi ani se vor valorifica 
pentru semănăturile de cereale cîteva mi
lioane de hectare de țelină și pămînturi pă- 
răginite din Siberia, Kazahstan, regiunea 
Volgăi și Ural.

(Agerpres).



HOTĂRÎREA
Consiliului de Miniștri al R, P. R. cu privire la îmbunătățirea sistemului de contractare 

a legumelor, semințelor de legume, fructelor și strugurilor de masă
— Text prescurtat —■

In scopul stimulării producătorilor de 
legume, semințe de legume, fructe și stru
guri de masă, pentru mărirea producției 
la hectar și în vederea aprovizionării oame
nilor muncii dela orașe și a asigurării in
dustriei alimentare cu materii prime agri
cole, Consiliul de Miniștri în ședința sa 
din 25 ianuarie 1954 a adoptat o Hotărîre 
privind îmbunătățirea sistemului de con
tractare a legumelor, semințelor de legume, 
fructelor și strugurilor de masă.

Toate înlesnirile și avantajele prevăzute 
de Hotărîre au ca scop să cointereseze pe 
cultivatori la sporirea producției acestor 
plante și a productivității la hectar, în 
vederea ridicării continue a nivelului de 
trai al oamenilor muncii dela orașe și sate.

Hotărîrea Consiliului de . Miniștri stabi
lește că ministerele și organizațiile coope
ratiste centrale, prin unitățile lor econo
mice, au dreptul să încheie contracte pen
tru cultura legumelor, semințelor de le
gume, fructelor și strugurilor de masă cu 
gospodăriile agricole individuale, gospodă
riile agricole colective și întovărășirile agri
cole.

Producătorii care vor încheia contracte 
de cultură pentru legume, semințe de le
gume, fructe și struguri de masă cu uni
tățile de stat și cooperatiste, vor beneficia 
de următoarele avantagii:

— Vor fi scutiți de cote obligatorii pen
tru suprafețele cultivate cu legume și se
mințe de legume contractate.

— Vor fi sprijiniți de stat să obțină în
grășăminte chimice din costul cărora sta
tul va suporta 50 %, iar producătorul 
50%.

— Dacă culturile ar fi atacate de dău
nători, producătorii vor primi pentru com
baterea acestora, în mod gratuit, insecto- 
fungicidele necesare din partea Ministeru
lui Agriculturii și Silviculturii, care vor fi 
repartizate prin unitățile contractante, pre- 
cum și aparatura necesară în folosință. în
drumarea tehnică pentru combaterea dău
nătorilor se face de către tehnicienii statu
lui.

— Semințe pentru cultura de legume și 
cultura semințelor de legume se vor da 
pe credit, cu o reducere de 75%, în afară 
de fasole, mazăre, cartofi timpurii sau de 
vară și arpagic.

— Gontractanților li se reduc normele 
de venituri mijlocii prevăzute asupra impo
zitului agricol, la suprafețele de teren pen
tru care s-au încheiat contracte de predare 
a produselor agricole de către organizațiile 
contractante, după cum urmează :

a) cu 65% în primul an, pentru suprafe
țele de teren noi irigate, cultivate cu legu
me, cu condiția predării întregii producții 
contractate;

b) cu 50% pentru suprafețele de teren 
cultivate cu legume, cu condiția predării 
întregii producții contractate ;

c) cu 30% pentru suprafețele de teren 
plantate cu pomi fructiferi, cu condiția pre
dării întregii producții contractate.

Contractanții vor primi avansuri în bani, 
fără dobîndă, pînă la 40% din valoarea 
producției contractate, astfel :

— Pentru legume și semințe de legume, 
avansurile ce se vor acorda producătorilor 
vor fi, în medie, pînă la 30% din valoarea 
pioducției contractate și se vor stabili pe 
specii de către Comitetul de Stat pentru 
Colectarea Produselor Agricole, de comun 
acord cu departamentele cu sarcini de con
tractare.

— Pentru culturile sub geam, avansul 
va fi de lei 8 pe m.p. care se va acorda pro
ducătorilor la încheierea contractului.

— Materialele și sămînța ce se acordă 
producătorilor se vor da în cadrul avansu
lui.

— Pentru asigurarea producției de le
gume, trufandale și timpurii, se vor acorda 
producătorilor pentru construirea răsadni
țelor geamuri, cuie și cherestea pînă la 
2 m. c; pentru un hectar legume timpurii și 
1 m.c. cherestea pentru 100 m.p. culturi sub 
geam.

Deasemeni, se vor acorda materialele ne
cesare construirii roților și jghiaburilor ace
lor producători care contractează întreaga 
producție, dar nu mai puțin de 0,50 hectare 
legume irigate și care sunt lipsiți de ase
menea instalații sau au nevoie să repare 
pe cele existente.

— Producătorilor contractanți care utili
zează motoare și pompe pentru irigat, li se 
vor vinde carburanții și lubrefianții nece
sari, la prețurile fixate pentru unitățile de 
stat, pe baza adeverinței eliberate de comi
tetul executiv al sfatului popular respectiv, 
care va calcula pentru fiecare producător 
contractant necesarul de carburanți și lu- 
brefiânți.

— Pentru fructe se va acorda un avans 
în numerar care reprezintă 30% din valoa
rea producției contractate, plătibil 40% la 
încheierea contractelor și 60% la legatul 
fructelor.

— Pentru struguri de masă se va acorda 
un avans de 40% din valoarea producției 
contractate, din care 60% la încheierea con
tractelor și 40% între 1—15 iunie.

— Avansul în bani și materiale se acordă 
făiă dobîndă și se va reține la predarea 
recoltei din sumele ce se cuvin cultivatori
lor.

— Producătorii contractanți care aduc 
produsele lor la bazele de recepție situate 
li o distanță mai mare de 5 km. socotită de 
la comuna pe al cărei teritoriu se află cul
tura contractată, vor primi bonificații de 
transport, conform tarifelor legale în vi
goare.

Cantitățile de struguri de masă con
tractate și livrate vor fi scăzute din canti
tățile de struguri pentru vin, ce trebuiesc 
vîndute statului, potrivit Hotărîrii Consiliu
lui de Miniștri Nr. 2.654/1953 în proporție 
de 2—-1, adică pentru 2 kg. struguri de 
masă predate' pe bază de contract se va scă
dea uri kg. de struguri pentru vin.

Hotărîrea prevede că prețurile pentru legu
mele, fructele și strugurii de masă contrac
tați vor fi stabilite pe perioade de către 
comitetele executive ale sfaturilor populare 
regionale în baza îndrumărilor primite din 
partea Ministerului Comerțului Interior, în 
conformitate cu Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri Nr. 4.384/1953.

Potrivit prevederilor Hotărîrii, în cazul 
respectării graficelor de livrare stabilite, 
gospodăriile agricole colective vor primi un 
spor de preț de 30 la sută, iar întovărăși
rile agricole un spor de preț de 20% peste pre
țurile fixate de către comitetele executive 
ale sfaturilor populare.

— Hotărîrea stabilește că pentru legu
mele, fructele și strugurii de masă, core
spunzători pentru export se va, plăti o pri
mă de 20—35%. numai pentru canti
tățile exportate în stare proaspătă, iar pen
tru căpșuni prima va fi de 50%,

— Pentru varietățile de struguri apte a 
fi păstrate în stare proaspătă pe timpul 
iernii și predate la termenele stabilite prin 
contracte, se acordă o primă de 30% față 
de prețul stabilit.

Un articol al Hotărîrii se ocupă cu con
dițiile de contractare a semințelor de legu
me. In legătură cu acestea Hotărîrea pre
vede :

—- Prețul de contractare se fixează pe 
specii.

— Pentru cantitățile ce depășesc produc
ția contractată pentru fiecare fel de să
mînță se vor acorda prime de producție în 
valoare de 30%' din prețul de contractare.

— Se acordă contractanților individuali 
dreptul să cumpere la prețuri reduse, după 
predarea recoltei, pentru fiecare 50 kg. să- 
mînță de varză timpurie, varză de vară, 
varză roșie și gulioare, următoarele pro
duse :

— 1 m. c. cherestea
— 2 kg.sodă caustică
— 20 m. pînză.
— Contractanții individuali, după preda

rea recoltei, au dreptul ca pentru fiecare 
1.000 kg. de arpagic predat să cumpere la 
prețuri reduse următoarele produse:

— 1 m. c. cherestea
—- 2 kg. sodă caustică
— 10 m. pînză.
— Gospodăriile agricole colective vor pri

mi avantajele în produse industriale acor
date gospodăriilor individuale, majorate cu 
20%, iar întovărășirile cu 10%.

— Contractanții care vor preda cartofii 
timpurii și de vară, fasole și mazăre pentru 
sămînță, vor putea cumpăra produse indus
triale în cadrul comerțului de întîmpinare, 
beneficiind de toate avantajele acestui co
merț.

Contractarea legumelor, semințelor de le
gume, fructelor și strugurilor de masă se 
va face pe baza contractelor tip elaborate 
de către ministerele și organizațiile contrac
tante, în conformitate cu prevederile pre
zenței Hotărîri, și se aproba de către Co
mitetul de Stat pentru Colectarea Produ
selor Agricole, cu avizul Ministerului Agri
culturii și Silviculturii.

— Contractarea de legume, fructe și stru- 
guii de masă se poate face în același raion 
administrativ de către mai mulți contrac
tanți.

— Delimitarea pe comune a activității 
fiecărui contractant se va face de către co
mitetele executive ale sfaturilor populare 
regionale și raionale, împreună cu împuter- 
niciții regionali și raionali ai Comitetului 
de Stat pentru Colectarea Produselor A- 
gricole.

Un alt articol al Hotărîrii Consiliului de 
Miniștri stabilește următoarele obligații ale 
producătorilor contractanți:

— Producătorii contractanți sunt obligați 
să însămînțeze sau să planteze integral su
prafața contractată, folosind în întregime 
cantitatea de sămînță primită dela organi
zația contractantă.

— Să asigure producerea răsadului ne
cesar suprafeței contractate pentru fiecare 
fel de legume în parte, în care scop vor 
amenaja răsadnițele respective, conform în
drumărilor date de organele agricole și cele 
contractante.

— Să asigure plantele mume necesare 
pentru producerea semințelor de legume.

■- Să folosească îngrășămintele chimice 
și naturale în bune condițiuni, pentru obți
nerea unei producții mai mari și de bună 
calitate.

— In cazul de ivire a atacului de dăună
tori să sesizeze la timp organele agricole 
și cele contractante, să ceară insecto-fun- 
gicidele necesare cu care vor combate dău
nătorii, aplicînd îndrumările date de orga
nele în drept.

— Să folosească avansurile primite în 
bani și materiale numai în scopul asigurării 
și măririi producției.

— Să. recolteze și să predea la locul de 
recepție și la termenele stabilite prin con
tract întreaga producție contractată, sortată 
pe calități.

Ministerele și organizațiile contractante 
vor'asigura cultivatorilor contractanți:

— Semințele selecționate prevăzute prin 
Hotărîre, cu cel puțin 15 zile înainte de în- 
sămînțare.

— Acordarea avansurilor prevăzute în 
contracte.

— îngrășăminte chimice în limita planu
rilor lor de aprovizionare.

— Vor pune la dispoziția cultivatorilor 
de legume, în cadrul avansului, materialul 
lemnos, geam, tablă, cuie, fier, iar pentru 
cultivatorii de struguri de masă — piatră 
vînătă și varul necesar stropirii viilor.

— Preluarea integrală a producției în 
cantitățile și sortimentele prevăzute în con
tract, stabilind pentru aceasta un grafic de 
livrare.

— Plata producției la predarea produse
lor.

— Plata primelor de producție, pentru 
depășirea calitativă și cantitativă a pro
ducției predate, cultivatorilor de semințe de 
legume.

Comitetele executive ale sfaturilor popu
lare :

— Sînt obligate să sprijine organizațiile 
contractante pentru realizarea planului de 
contractare, asigurînd mijloacele de trans
port necesare aprovizionării cu semințe și 
îngrășăminte chimice, pentru depozitarea în 
bune condițiuni a semințelor și îngrășămin
telor, precum și pentru depozitarea și tran
sportarea producției realizate.

— Prin organele lor agricole vor îndru
ma producătorii în vederea executării la timp 
și în bune condițiuni a lucrărilor agroteh
nice prevăzute în agrominim.

—■ Vor lua măsuri ca prin atelierele de 
stat, cooperatiste și particulare să se re
pare și să se pună în funcțiune utilajul 
existent, atît în sectorul socialist cît și în 
cel individual.

— Prin secțiile agricole vor lua măsuri 
să asigure centre de producere a răsadului 
în cadrul sectoarelor de producție (gospo
dării agricole de stat, gospodării colective, 
întovărășiri și sector individual).

— Vor sprijini organizațiile contractante 
pentru preluarea produselor contractate.

Ministerele și organizațiile economice 
care au gospodării anexe vor prevedea în 
planurile de investiții și forțe de muncă, uti
lajul și personalul necesar în vederea unei 
bune organizări a producției de legume 
pentru aprovizionarea curentă a cantine
lor.

In Hotărîre se arată că ministerele și or
ganizațiile contractante vor lua măsuri 
pentru popularizarea condițiilor contrac
tuale în care scop se vor tipări broșuri și 
afișe. Deasemeni, cu sprijinul comitetelor 
executive ale sfaturilor populare, se vor lua 
măsuri pentru popularizarea prin presă, a- 
dunări. obștești și cămine culturale a avan- 
tagiilor acordate cultivatorilor contractanți 
pentru culturile prevăzute în Hotărîre.

Hotărîrea subliniază că respectarea con- 
dițiunilor contractuale este obligatorie pen
tru ambele părți. Nerespectarea lor atrage 
după sine sancțiunile prevăzute de legile în 
vigoare.

Părțile contractante au dreptul de a 
prevedea în cuprinsul contractelor clauze 
prin care să stabilească despăgubiri sau 
pierderea unor avantagii, în cazul nerespec- 
tării obligațiunilor contractuale.

Dispozițiunile prezentei Hotărîri se aplică 
începînd cu contractarea culturilor pentru 
anul agricol 1954. Contractele pentru plan
tele bianuale, încheiate în anul 1953, intră 
în prevederile prezentei Hotărîri.

Toate hotărîrile și dispozițiunile anterioa
re care reglementează sistemul contractări
lor pentru legume, semințe de legume, fruc
te și struguri de masă își încetează apli
carea.



VIAȚA DE PARTID

Pentru îmbunătățirea muncii de partid
(Lucrările conferinței raionale de partid)

Conferința raională de partid ce a avut 
loc în săptămîna trecută, a constituit un 
prilej de analiză a muncii de partid desfă
șurată în cuprinsul raionului nostru.

Lucrările conferinței au fost conduse de 
tov. Iiacob Alexandru, membru în comitetul 
regional de partid.

In tot timpul desfășurării lucrărilor con
ferinței, delegații și-au exprimat dragostea 
și încrederea lor nețărmurită în partid, pre
cum și hotărîrea de a strînge și mai mult 
rîndurile în jurul Partidului și al Comitetu
lui său Central.

Darea de seamă prezentată de tovarășul 
Mărgineanu loan, prim-secretair al comite
tului raional de partid, precum și dis
cuțiile purtate de delegați au scos 
în evidență o serie de rezultate obți
nute de comitetul raional în munca de în
tărire a organizațiilor de bază.

Sub conducerea comitetului raional, or
ganizațiile de bază din raion s-au străduit 
să ridice la un nivel mal înalt munca de 
partid, luptînd astfel pentru traducerea în 
viață a Hotărîrilor plenarei lărgite a C. C. 
al P.M.R. din 19—20 august 1953.

îmbunătățirea activității comitetului ra
ional de partid și a organizațiilor de bază 
o dovedește cu putere succesele obținute în 
peiioada ultimelor 3 luni. Terminarea la timp 
și la un nivel agrotehnic mai ridicat decît 
în anii trecuți a campaniei însămînțărilor 

•de toamnă, îndeplinirea înainte de termen 
a planului de producție pe anul 1953, în 
majoritatea întreprinderilor, obținerea de 
noi realizări în transformarea socialistă a 
agriculturii prin crearea de mai multe gos
podării colective, întărirea democrației in
terne de partid și creșterea rolului de 
conducător politic al organizațiilor de bază, 

•exprimă în mod viu activitatea rodnică a 
comitetului raional de partid și a organi
zațiilor de bază din raion.

Au fost ajutate în mod deosebit or
ganizațiile de bază de la sate pen
tru constituirea activelor fără de partid, 
care sînt atrase în rezolvarea sarcinilor 
izvorîte din hotărîri și în munca politică 
pentru întărirea legăturilor cu masele. Or
ganizațiile de bază din Meteș, Feneș, Vin- 
țul de Jos și altele, sprijinindu-se pe aceste 
active de partid, au reușit să efectueze lu
crări de interes obștesc cu mijloace locale, 
ca: școli, cămine culturale, poduri etc.

îndrumate de comitetul raional, nenumă
rate organizații de bază își desfășoară ac
tivitatea satisfăcător. Organizațiile de bază 
de la C. F. R. depoul Teiuș, C.F.R. mișcare 
Coșlariu, I.C.T.H. Alba-Iulia, sectorul Valea 
Desului, din întovărășirile agricole Vmțul 
de Jos, Hăpria și altele, dezbat probleme 
specifice locului de muncă, luptă pentru în
tărirea disciplinei de partid, pentru aplica
rea hotărîrilor partidului și a propriilor lor 
hotărîri.

Ca urmare a sarcinilor trasate de plenara 
lărgită a C.C. al P.M.R. din 19—20 august, 
în ultimul timp comitetul raional a avut o 
mai mare preocupare în privința aprovizio
nării oamenilor muncii din raion cu produ
se alimentare și industriale. In ultima pe- 
icadă s-au deschis 14 magazine noi și* 2 

magazine universale.
Organizațiile de bază din întreprin

deri au desfășurat o permanentă și susți
nută. muncă politică, reușind astfel să an
treneze în întrecerea socialistă peste 75°/o 
dm numărul muncitorilor, funcționarilor și 
tehnicienilor. Ca urmare a acestui fapt s-au 
obținut rezultate importante în îndeplinirea 
planului de producție al întreprinderilor 
industriale. .

Dacă comitetul raional și instructorii săi 
au îndrumat și sprijinit îndeaproape mun
ci multor organizații de bază, mai sunt or
ganizații ca acelea din Cricău, Oarda de 
Jos, Berghin și pitele care n-au fost sufi
cient ajutate de instructorii comitetului ra
ional Dumitrean Gh., Anghel Gh. și alții, 
fapt ce a determinat ca acestea să subapre
cieze necesitatea muncii cu activul fără de 
partid, neobținînd astfel rezultatele cele mai 
bune în activitatea lor practică.

Deși comitetul raional a atras în munca 
sa un larg activ de instructori nesalariați 
care au contribuit la realizarea diferitelor 
.sarcini, ei nu au fost întotdeauna instru'iți cu 

regularitate, nu au fost controlați și ajutați 
efectiv în munca pe teren, lipsă ce s-a ma
nifestat la tovarășii Staicu P., Pleșa Ariton 
și tovarășa Nistor A., iar tovarășul Oprean 
1., secretar cu problemele de propagandă și 
agitație, n-a tras la răspundere cu toată ho
tărîrea pe acești tovarăși.

Din lipsă de îndrumare suficientă din 
partea unor instructori ai comitetului raio
nal, organizațiile de bază de la cooperativa 
„Progresul", sfatul popular raional, P.T.T.R. 
Alba-Iulia, C.F.R. mișcare Alba-Iulia, de Ia 
gospodăria agricolă colectivă Obreja, gos
podăria agricolă de stat Galda de Jos, din 
satele Micești, Oarda de Sus, comuna Ciu- 
gud și altele au lipsuri serioase în muncă. 
Organizația de bază I.I.R.V.P.A. Alba-Iulia, 
de pildă, nici în urma alegerii organului 
de conducere nu și-a îmbunătățit activita
tea. continuînd să ducă o slabă activitate 
politică, să nu stimuleze critica și autocri
tica etc. însăși secretarul organizației de bază, 
tovarășul Anghel Gh., nu servește ca un 
exemplu pozitiv de disciplină în muncă și 
nu se achită cu cinste de sarcinile trasate 
de partid.

Numeroși delegați care au luat cuvîntul 
ia discuții, au criticat membri comitetului 
raional de partid pentru lipsurile în ce pri
vește îndrumarea organizațiilor de bază, în 
vederea desfășurării muncii politice pentru 
primirea de candidați de partid. Organiza
țiile de bază de la C.F.R. mișcare Alba- 
Iulia, I.I.R.V.P.A. Alba-Iulia, fabrica „Rom- 
spirt", moara „Nicolae Bălcescu" și altele, 
deși aveau toate posibilitățile pentru a 
trece la primirea de candidați, totuși pînă 
în prezent nu au primit nici un candidat de 
partid. Aceasta se datorește și faptului că 
comitetul raional de partid, în frunte eu 
biroul său, n-a reușit să îmbine în suficientă 
măsură munca de desfășurare a adunărilor 
pentru alegeri cu munca de primire de can
didați, etc.

Ca o lipsă ce a fost arătată în darea de 
seamă și combătută cu tărie de delegați în 
cadrul discuțiilor, ia fost și aceia că biroul 
raional de partid în frunte cu tovarășul 
Mărgineanu loan prim-sacretar, nu a 
antrenat pe toți membri comitetului 
raional de partid în suficientă măsură la 
realizarea sarcinilor și nu au fost controlați 
îndeaproape în activitatea lor.

Participanții l.a discuții au mai criticat pe 
tov. Mărgineanu I. și pentrucă într-o perio
adă de timp s-a preocupat mai mult de 
munca organizațiilor de bază sătești și a 
neglijat într-o oarecare măsură activitatea 
organizațiilor de bază din unele întreprin
deri.

O lipsă serioasă a comitetului raional de 
partid este faptul că nu și-a îndreptat a- 
teriția cu toată hotărîrea înspre organiza
țiile de bază de la fabrica Sîntimbru și 
„Comraiprod" și nici n-a analizat cauzele 
rămînerii în urmă față de plan a acestor 
întreprinderi, îneît să ia măsurile cele mai 
potrivite pentru înlăturarea lipsurilor.

Au fost criticați cu tărie unii activiști de 
partid cum sunt, de pildă, tovarășii Bucșeru 
Gh., Florea Gh. și alții, pentru modul su
perficial cu care muncesc, precum și pentru 
faptul că nu caută să se înarmeze temeinic 
cu problemele teoretice și să-și perfecțio
neze metodele de muncă. Totodată a fost 
criticat și tovarășul Todea Iosif, secretar cu 
problemele organizatorice, care nu a contribuit 
efectiv la o temeinică instruire a aparatu
lui comitetului raional și nu a îndrumat și 
controlat îndeaproape instructorii acestuia.

Atît darea de seamă cît și participanții 
la discuții au acordat o deosebită atenție 
problemelor învățămîntului de partid. Ca 
una din lipsurile principale ce s-au ‘mani
festat în activitatea învățămîntului de partid 
este că un șir de organizații de bază nu se 
preocupă de asigurarea conținutului și cali
tatea propagandei. Unele birouri ale orga
nizațiilor de bază nu controlează îndea
proape munca de studiu a membrilor și 
nemembrilor de partid încadrați în învăță
mîntul de partid, nu sprijină în suficientă 
măsură pe propagandiști. Din această cau
ză sînt unii membri ai cercurilor și cursu
rilor de partid care vin nepregătiți la con
vorbiri, iar unii propagandiști practică me

tode școlărești în conducerea convorbirilor. 
Deasemeni, din lipsa de control din partea 
organizațiilor de bază, unii propagandiști 
ca tovarășii Sîrbu Iosif, Olteanu Romulus, 
Jeorj Nicolae și -alții nu participă regulat Ia 
seminariile permanente și nu se pregătesc 
conștiincios pentru ședințele de convorbiri.

Dacă unii membri ai comitetului raional 
s-au preocupat mai serios de problema în
vățămîntului de partid controlînd și spriji
nind activitatea cercurilor și cursurilor, alți 
membri ai comitetului raional, ca tovarășii 
Osian Alexandru, Sferdeanu Vasile, Șeu- 
șan Ieremia, Salcău loan și alții nu au în
țeles că aceasta este o problemă vitala a 
întregului partid. Nici tovarășul Opreanu I., 
secretar și Staicu Petru, șeful secției de 
propagandă și agitație, care răspundeau di
rect de această problemă, n-au efectuat un 
control temeinic asupra organizațiilor de 
bază, nu au sprijinit și controlat felul cum 
se desfășoară seminariile permanente cu 
propagandiștii.

Din această cauză sînt unii membri de 
partid cu munci de răspundere care con
tinuă să aibă o atitudine de subapreciere a 
învățămîntului de partid, neglijînd ridicarea 
propriului lor nivel politic și ideologic,' așa 
cum sînt, de pildă, tovarășii Filus Mihai, 
Mureșan Grigore, Engy Iuliu, Groza Au
gustin, Cristea Ioan și alții.

Luînd cuvîntul la discuții, tovarășul Gli- 
ga Emil, Lupșa Simion, Radu Gh. și alții 
au arătat o serie de lipsuri- ce s-au 
manifestat în activitatea comitetului raional 
de partid. Astfel au arătat că uneori munca 
politică a fost înlocuită cu metode adminis
trative, iiar rezolvarea diferitelor probleme 
se făceau pe campanii, neglijîndu-se alte 
munci. In ce privește învățămîntul de partid 
se poate spune că o cauză a felului defec
tuos în care se desfășoară aceasta în une
le-cercuri și cursuri este și faptul că recru
tarea membrilor în învățămîntul de partid 
s-a făcut în mod birocratic, nerespectîndu-se 
Hotărîrea C.C. al P.M.R. Tovarășul Petres
cu, fost secretar al organizației de bază 
Cartier I, a făcut înscrieri din birou, fără 
ca membri să-și fi dat consimțămîntul. O 
altă lipsă este că comitetul raional n-a 
controlat frecvența membrilor la cercuri și 
cursuri și însăși tov. Mureșan Grigore și 
Staicu Petru nu participă regulat la învă
țămîntul de partid.

Tov. Mărgineanu I. luînd cuvîntul la dis
cuții a arătat că delegații au analizat just 
lipsurile ce s-au manifestat în activitatea 
sa, și că ei l-au ajutat să învețe mult din 
conferință, dea-ceea este hotărît să lupte 
pentru a îmbunătăți munca pe viitor, ți- 
nînd seamă de toate criticile și propunerile 
făcute de delegați.

Angajamente pentru lichidarea lipsurilor 
și-a mai luat și tov. Filus Mihai prim-se- 
cretar al comitetului raional U.T.M.

Atît darea de seamă cît și discuțiile pur
tate pe marginea ei, n-au analizat în su
ficientă măsură lipsurile organizațiilor de 
bază, în problema culturalizării maselor.

In cuvîntul lor, participanții la discuții 
au făcut numeroase propuneri pentru îmbu
nătățirea muncii de partid și au cerut ca 
noul comitet să țină seamă de ele și să lup
te pentru aplicarea lor în practică.

In încheierea lucrărilor conferinței tov. 
lac.ob Alexandru, a subliniat importanța ei 
ca mijloc de îmbunătățire a muncii de 
partid, analizînd în spirit critic și autocritic 
realizările și lipsurile din activitatea comi
tetului raional, pe baza aplicării democra
ției interne de partid, ca șco-ală de educație 
comunistă.

Printre altele vorbitorul a arătat că tră- 
gînd învățăminte din lipsurile de pînă acum 
comitetului raional va trebui să dea o mai 
mare atenție înrădăcinării în muncă a 
metodelor comuniste, intensificării muncii 
ideologice, traducerii în viață a sarcinilor 
ce se desprind din Hotăirîrile plenarei C.C. 
al P.M.R. din 19—20 august 1953.

După alegerea noului comitet, conferința 
a .adoptat hotărîri, stabilind o serie de sar
cini concrete menite a duce la întărirea ca
pacității de luptă a organizațiilor de bază, 
pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid, în scopul ridicării nivelului de trai 
material și cultural al oamenilor muncii.

Corespondenții ne sesizează
Un medic 

care nu-și face conștiincios datoria
Mulți cetățeni din orașul nostru întîmpină 

greutăți atunci cînd se duc la policlinica 
din Alba-Iulia pentru a fi consultați. Aici 
unii medici, printre care și Jivan Ion au 
o comportare nesănătoasă față de bolnavi, 
nu-i consultă în mod amănunțit, ci la repe
zeală, întrebuințînd metode incompatibile 
cu calitatea unui medic.

Acest lucru se datorește conducerii poli
clinicii, care n-a reușit să imprime în rîndul 
medicilor disciplina în muncă și atitudine 
socialistă față de îngrijirea sănătății oa
menilor muncii.

Sunt convinsă că pe această cale medicii 
policlinicii își vor schimba atitudinea șl vor 
munci pentru apărarea sănătății oamenilor 
muncii cu mai multă dragoste.

DAT MARTA

Nu sprijină problemele sportului
Tovarășul Leib Mendel, președintele coo

perativei de încălțăminte „Progresul" din 
Alba-Iulia, deși cunoștea Hotărîrea birou

lui politic al C.C. al P.M.R. din 26 iunie 
1949, privind dezvoltarea culturii fizice și a 
sportului, totuși s-a împotrivit plecării to
varășului Brici Vasile din cadrul coopera
tivei „Progresul", la o întîlnire de tenis de 
masă organizată de colectivul „Voința" 
București, în cursul lunii ianuarie a.c. la 
Aiad. Din această cauză echipa din Alba- 
Iulia nu a putut participa la întîlnire. A- 
ceasta este numai una din multele piedici 
pe care acest tovarăș le pune sportului și 
am vrea ca ea să fie și ultima.

CHIRILA DANIEL

Mai multă răspundere față 
de muncă

De nenumărate ori se observă că în 
munca colectivului centralei telefonice din 
orașul nostru nu există operativitate în de
servirea cetățenilor. Din această cauză 
mulți cetățeni sunt nevoiți să aștepte la 
receptor 10—15 minute pînă ce ... însfîrșit, 
operatoarea îți dă legătura cu numerele 
cemte. Dacă încerci să bați în receptor, ai 
toate șansele să ți se răspundă că numă
rul pe care îl ceri este ocupat sau deranjat. 
Acest „sistem" de a munci constituie un 
mare rău, deoarece împiedică buna deser
vire a cetățenilor și instituțiilor, creînd în 
același timp dificultăți în desfășurarea 
muncii. Toate aceste lipsuri se daforesc și 
tovarășei Berbec Maria, care în calitate de 
operatoare șefă nu a imprimat în rîndul 
colectivului' răspunderea față de muncă, mul- 
țumindu-se cu starea de tărăgăneală care 
există în activitatea acestui colectiv.

T. OPREAN

Lucrează după bunul plac
Deși agentul veterinar Daisa din comuna 

Benic a fost chemat în mai multe rînduri 
la gospodăria colectivă din Cetea, pentru a 
consulta animalele care erau suspecte de 
îmbolnăvire, acesta nu a căutat să trea
că pe la noi.

Văzînd această stare de lucruri, condu
cerea gospodăriei a chemat apoi pe medicul 
veterinar Pleșa Ion de la circumscripția Te
iuș. care la fel ca agentul veterinar Daisa, 
a rămas indiferent față de această cerință 
justificată.

Neprimind ajutorul necesar la timp, un 
număr de 2 purcei din ferma gospodăriei 
s-au îmbolnăvit.

Mai mult ca atît, însuși medicul șef 
Gellner Rudolf venind în gospodărie, a pri
vit cu multă superficialitate această pro
blemă, spunînd că ... purceii n-au nimic, 
ca a doua zi după plecare, un purcel să 
moară.

Asemenea „metode" dăunătoare trebue să 
fie stîrpite din rădăcini, iar cei vinovați să 
fie trași la răspundere.

MEDREA AUREL



A 7-a ședință 
a conferinței de la Berlin

BERLIN 1 (Agerpres). — La 1 februa
rie a avut loc la reședința înaltului comi
sar al U.R.S.S. în Germania cea de a 7-a 
ședință a conferinței miniștrilor afacerilor 
externe ai celor 4 puteri. Ședința a fost pre
zidată de V. M. Molotov.

A continuat examinarea punctului doi de 
pe ordinea de zi : „Problema germană și 
sarcinile asigurării securității europene".

Primul a luat cuvîntul G. Bidault, care 
și-a precizat punctul de vedere față de pla
nul expus anterior de Eden în legătură cu 
problema germană. Bidault s-a pronunțat 
în favoarea ținerii alegerilor în Germania 
sub supravegherea puterilor de ocupație, 
propunînd totodată ca din comisiile de con
trol create în acest scop să facă parte și re
prezentanți ai unor puteri neutre.

A urmat la cuvînt A. Eden, care a apărat 
din nou teza occidentală potrivit căreia in
cluderea armatei revanșarde vest-germane 
în așa zisa „comunitate defensivă euro
peană" ar constitui o garanție de securitate. 
Ministrul afacerilor externe al Angliei a 
susținut din nou — împotriva tezei sovie
tice că alegerile trebuie să fie organizate 
și controlate de către germani înșiși — că 
ele trebuie să se desfășoare sub controlul 
puterilor de ocupație.

V. M. Molotov, care a luat apoi cuvîntul, 
a expus pe larg punctul de vedere al gu
vernului sovietic în problema germană și a

Intîlnirea lui V. M. Molotov cu J. F. Dulles
BERLIN 31 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 30 ianuarie, ministrul afacerilor ex

terne al U.R.S.S., V. M. Molotov, a avut o 
convorbire cu secretarul de stat al S.U.A., 
J. F. Dulles, consacrată unui schimb de pă

Poporul german cere 
și ai Germaniei 

BERLIN 31 (Agerpres). A.

participarea 
occidentale
D.N. trans

mite :
La 29 ianuarie, o delegație a consiliului 

național al Frontului național al Germaniei 
democrate a adresat conferinței de la Ber
lin a miniștrilor afacerilor externe o scri
soare în care exprimă cererea a milioane de 
ge-mani ca la tratativele privitoare la pro
blema germană să fie invitați reprezentanți 
ai Republicii Democrate Germane și ai Ger
maniei occidentale. Arătînd că aceasta ce
rere este susținută de majoritatea poporu-

Lipsă de preocupare față de cadre
Dezvoltarea continuă a economiei noas

tre naționale prevede și o creștere serioasă 
a cadrelor de muncitori și tehnicieni pro- 
veniți din școlile Direcției Generale a Re
zervelor de Muncă.

In cadrul școlilor profesionale din 
țara noastră s-au obținut rezultate din ce 
în ce mai bune, dar nu acelaș lucru se 
poate spune despre școala profesională me
talurgică din Alba-Iulia, unde conducerea 
școlii, în frunte cu directorul Mendel Er
nest, nu se ocupă în mod consecvent de 
buna gospodărire a internatului școlii pen
tru a crea elevilor condiții bune de cazare 
și întreținere.

Tovarășul Mendel a neglijat în mod ne- 
permis încă din timpul verii repararea ca- 
zanelor de încălzire centrală, lăsînd această 
problemă de pe o zi pe alta, ca acum în 
toiul iernii elevii să nu aibă dormitoarele 
încălzite suficient. Proasta gospodărire a 
internatului școlii se manifestă și prin fap
tul că în încăperile internatului sînt paturi 
degradate, saltelele rău întreținute, în spălă
torie lipsesc grătarele de lemn, iar ușile dor
mitoarelor nu au toate mînere. Deasemeni, 
elevii nu au o îngrijire medicală bună din 
cauză că tovarășa Marusceac Ana, medic 
la această școală nu se interesează de pro
blemele sănătății acestora.

Din toate acestea se naște întrebarea: 
ce a făcut conducerea școlii, în frunte cu 
diiectorul Mendel pentru lichidarea defi
ciențelor ivite în administrarea internatu
lui ? Răspunsul ni-1 dă însuși realitatea de 
pe teren.

prepus un program concret pentru rezol
varea impasului în care se află aceasta. Nu 
este greu să ieși din impas, a spus V. M. 
Molotov, dacă cele patru puteri —- S.U.A., 
Marea Britanie, Franța și U.R.S.S. — vor 
cădea de acord să nu permită în viitor re
nașterea militarismului german agresiv. 
Tocmai în acest scop este necesară încheie
rea tratatului de pace cu Germania. Po
porul german nu are nevoie de acordurile 
de la Bonn și Paris, ci de un tratat de 
pace. Acest tratat de pace va asigura po
porului german libertatea și independența, 
îi va asigura posibilitatea ca să rezolve 
singur atît problemele interne cît și cele 
externe.

In cadrul ședinței de luni, delegația so
vietică a remis celorlalți participant un 
text suplimentar la proiectul sovietic pen
tru un tratat de pace cu Germania, precum 
și proiectul sovietic în problema pregătirii 
tratatului de pace cu Germania și convocă
rii unei conferințe de pace pentru încheie
rea acestui tratat.

Delegația sovietică a subliniat necesita
tea de a se ajunge la un acord pentru gră
birea încheierii tratatului de pace cu Ger
mania și convocării unei conferințe de pace 
în acest scop.

Secretarul departamentului de stat al 
S.U.A., J.F. Dulles, a propus încheierea șe
dinței din cauza orei tîrzii. Ședința a fost 
ridica fa.

reri asupra procedurii tratativelor în legă
tură cu discursul din 8 decembrie 1953 al 
președintelui Eisenhower și cu declarația 

din 21 decembrie 1953 a guvernului sovietic 
în problema folosirii energiei atomice.

reprezentanților R. D. Germane 
la conferința de la Berlin 
lui german, în scrisoare se spune:

„Muncitori și țărani, artiști și oameni de 
știință, reprezentanți ai tuturor claselor so
ciale din R. D. Germană și din sectorul de
mocratic al Berlinului au trimis declarațiile 
consiliului național al Frontului național al 
Germaniei democrate. Aceste declarații au 
fost semnate de 9.200.028 persoane.

Oră de oră sosesc din toate părțile Ger
maniei occidentale noi declarații în care se 
cere participarea delegaților poporului ger
man la conferința de la Berlin.”

Rădăcina lipsurilor pornește atît dela di
rectorul Mendel cît și din slaba preocupare 
a conducerii întreprinderii 4 „Ardealul”, 
care s-a mulțumit să patroneze această 
școală numai prin vorbe și nu prin fapte. 
De asemenea și „famiiliuța" formată în cadrul 
școlii, din director, director adjunct și alte 
„persoane", care au căutat să se mulțumească 
cu starea de lucruri existentă.

In cadrul școlii elevii nu primesc cunoș- 
t:nțe suficiente în domeniul pregătirii prac
tice din cauză că unii maiștri ca: Niir- 
berger Ernest și Bărdaș Vasile, în loc să 
se preocupe de educarea elevilor, și-au for
mal ateliere clandestine acasă, unde își 
petrec cea mai mare parte din timp. 
Acest lucru a fost posibil datorită 
directorului Mendel și fostului secretar de 
organizație de bază, Cîrlan Vladimir, care 
n-au combătut la timp aceste încercări de 
sustragere de la regulamentul de ordine in
terioară, mulțumindu-se să se scalde în a- 
ceste lipsuri. O altă cauză care a dus la 
această situație este și înăbușirea criticii 
de jos, acțiune dusă de Cîrlan Vladimir și 
de ceilalți conducători ai școlii.

O lipsă a avut-o și comuniștii din cadrul 
școlii, care n'-au analizat în adunările or
ganizației de bază poziția antipartinică a 
fostului secretar Cîrlan.

Pentru a pune capăt lipsurilor semnalate 
în activitatea conducerii școlii, este necesar 
ca organizația de bază să treacă neîntîrziat 
la intensificarea muncii politice, iar orga
nele competente să tragă sever la răspun
dere pe cei vinovați.

Conducătorii P. C. U. S.
și ai guvernului sovietic propuși candidați 

pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 30 ianuarie, în orașele și satele Țării 

Sovietice au început adunările electorale 
consacrate desemnării de candidați pentru 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. Traducînd în 
fapt dreptul lor cetățenesc, oamenii muncii 
desemnează drept candidați pe cei mai buni 
și cei mai merituoși oameni.

In numeroase întreprinderi și instituții 
ale capitalei sovietice și în colhozurile din 
regiunea Moscova au avut loc adunări u- 
riașe. Mii de oameni au umplut secția de 
montaj a uzinei de construcții de mașini. 
A luat cuvîntul cunoscutul strungar La
vrenev, care a propus drept candidat pen
tru Sovietul Suprem al U. R. S. S. pe 
Gheorghi Maximilianovici Malenkov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
Toți cei prezenți au aprobat această propu
nere prin aplauze furtunoase. Adunările ge
nerale ale colectivelor uzinei „Fizpribor", 
depoului „Ilici" și ale altor întreprinderi au 
desemnat de asemenea drept candidat pe 
G. M. Malenkov.

Aproape 3.000 de muncitori, ingineri și 
tehnicieni au luat parte la adunarea electo
rală de la uzina „Molotov". Luînd cuvîn
tul în numele colectivului, A. Elatomțev, 
muncitor la această întreprindere, a propus 
drept candidat pentru Sovietul Suprem pe 
Viaceslav Mihailovici Molotov, vice-preșe- 
dinte af Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. A- 
ceastă propunere a fost aprobată cu căldură. 
Și la alte întreprinderi din capitală s-a ho- 
tărît să se propună candidatura lui V.M. 
Molotov pentru Sovietul Suprem ăl U.R.S.S.

La adunarea colectivului uzinei „Frezer" 
din Moscova a luat cuvîntul muncitorul 
Ivanov. El l-a propus drept candidat pentru 
locul de deputat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. pe Nikita Sergheevici Hrușciov, 
prim 'secretar al Comitetului Central al 
P.C.U.S.

Această propunere a fost sprijinită în 
unanimitate de toți cei prezenți. N. S.

Cu privire la relațiile corn 
și uniunea economică

MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS 
transmite:

In urma tratativelor care au luat sfîrșit 
la 30 ianuarie 1954, la Bruxelles a fost 
semnat protocolul cu privire la schimbul de 
mărfuri între Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste și uniunea economică belgo- 
luxemburgheză pe anul 1954.

Protocolul a fost semnat pe baza acordu
lui din 18 februarie. 1948, care stipula regi
mul relațiilor comerciale dintre Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste și uniunea 
belgo-luxemburgheză.

Potrivit protocolului încheiat, Uniunea 
Sovietică va exporta în Belgia și Luxem
burg cereale și turte de floarea soarelui, 
material lemnos, celuloză, autoturisme, fe- 
romangan, minereu de mangan, minereu de 
crom, gazoil, antracit, smoală de huilă, as- 
best, fontă, concentrate de apatită, blănuri, 
conserve, tutun și alte mărfuri.

La rîndul său, uniunea economică belgo- 
luxemburgheză va livra U.R.S.S. celofibră,

Pregătirea temeinică 
de primăvară —

(Urmare din pag. I-a)

Iar raional are datoria de a executa un con
trol mai operativ asupra felului cum sfă
tui'le populare își îndeplinesc sarcinile și 
a le da în același timp un ajutor mai con- 
ci et.

Planul de acțiune privind pregătirea cam
paniei de primăvară, întocmit de comitetul 
raional de partid, trebuie să fie îndeplinit, 
deoarece el cuprinde acele măsuri care vor 
asigura cu succes desfășurarea acestor lu
ci ări.

Sarcini de mare răspundere revin organi
zațiilor de baza, care poartă răspunderea

Hrușciov a fost de asemenea propus can
didat la uzina „Kompressor" și la fabrica 
„Dukat". Adunări la care au asistat nu
meroși cetățeni au avut loc la 30 ianuarie 
la Telegraful Central, la fabrica de anve
lope, la uzina de frîne, la combinatul de 
produse de carne, precum și la alte între
prinderi și instituții din capitală. Oamenii 
muncii au hotărît să propună drept candi
dați pentru organul suprem al puterii de 
stat pe K. E. Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., pe 
N. A. Bulganin, L. M. Kaganovici, A. I. 
Mikoian, MK G. Pervuhin, M. Z. Saburov, 
vice-președinți ai Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Au fost de asemenea propuși can
didați președintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., Alexandr Nesmeianov, strungarul 
inovator Pavel Bîkov, fostul zidar Ivan 
Șirkov, cunoscuta artistă de la Teatrul de 
Artă din Moscova, Alla Tarasova, și pre
ședintele unui colhoz din regiunea Mos
cova, Nikolai Puzancikov.

Și la Leningrad au avut loc adunări elec
torale. Colectivul uzinei de laminate și de 
cabluri metalice a propus în unanimitate pe 
G. M. Malenkov, V. M. Molotov, N. S. 
Hrușciov, N. A. Bulganin, precum și pe 
inovatorul în producție Ivan Berejkov, șe
ful unei brigăzi de mentori.

Muncitorii dela uzina. ,,Kirov" (fosta 
uzină „Putilov") au desemnat drept candi
dat pe K- E. Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Din Kiev se anunță că peste 500 de ță
rani din satul Losiatin, regiunea Kiev, au 
propus în unanimitate drept candidat pen
tru Sovietul Suprem al U.R.S.S. pe G.M. 
Malenkov, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. La aceeași adunare s-a 
propus candidatura țărănoii Stepanida 
Viștak, maestră a recoltelor bogate și acti
vistă pe tărîm social.

Din Minsk, Baku și alte orașe ale țării se 
primesc știri în legătură cu adunările elec
torale consacrate propunerii de candidați 
pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S.

erciale dintre U. R. S. S. 
belgo-luxemburgheză
file de mătase artificială, țesături de lînă, 
heringi, grăsimi, carne, uleiuri vegetale, 
piele brută și prelucrată, plumb, laminate 
de metale feroase și alte mărfuri. In afară 
de aceasta, Belgia va construi pentru Uni
unea Sovietică cargoboturi, vase frigorifere,. 
macarale plutitoare, cazane cu vapori șî 
alt utilaj ; aceste vase și utilaj vor fi livrate 
în cursul anilor 1954—1957.

Protocolul prevede sporirea de peste două 
ori ,a livrărilor de mărfuri în comparație cu 
anul 1953, precum și posibilitatea lărgirii 
și mai departe a schimbului de mărfuri în
tre U.R.S.S. și uniunea economică belgo- 
luxemburgheză.

Protocolul a fost semnat din partea so
vietică de V.I. Rodnov, reprezentantul co
mercial al U.R.S.S. în Belgia, iar din partea 
belgiană de Paul Van Zeeland, ministru al 
afacerilor externe. La semnarea protocolului 
au fost de față V. I. Avilov, ambasadorul 
U.R.S.S. în Belgiia, și J. Maurice, ministrul' 
comerțului exterior al Belgiei.

a campaniei agricole 
sarcină importantă

politică pentru bunul mers al pregătirilor 
de primăvară. ETe au datoria de a desfășu
ra o largă muncă politico-organizatorică, 
mobilizînd pe toți oamenii muncii din a- 
gricultură de a participa la îndeplinirea cu 
succes a acestor sarcini. Trebuie ținută me
reu trează vigilența tuturor oamenilor mun
cii spre a zădărnici orice încercare a ele
mentelor chiaburești de a împiedica buna 
desfășurare a campaniei.

Să muncim cu toate forțele pentru pregă
tirea temeinică a campaniei agricole de 
primăvară, pentru asigurarea luniei recolte 
bogate, întărind astfel patria notastră 
scumpă.
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