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Oameni ai muncii din agricultură !

Desfășurați larg bătălia pentru pregătirea 

unei recolte îmbelșugate, contribuind astfel la 

măreața luptă pentru îmbunătățirea nivelului de 

trai al oamenilor muncii din patria noastră.
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Organizațiile de bază în fruntea luptei 
pentru recolte îmbelșugate

Pentru înfăptuirea cu succes a 
sarcinilor din recenta Hotărîre a gu
vernului și partidului cu privire 
la pregătirea și executarea la timp 
și în bune condițiuni a lucrărilor 
agricole de primăvară, de îndepli
nirea cărora va depinde asigura
rea creșterii simțitoare a produc
ției agricole la hectar, un rol 
deosebit de important îl au 
organizațiile de bază. Ele tre
buie să considere asigurarea exe- 
utării la timp și în bune condi

țiuni a lucrărilor agricole de pri
măvară ca o sarcină de mare răs
pundere, o sarcină de primă im
portanță politică și economică.

Numeroase organizații de bază 
din comunele și satele raionului 
nostru ■ au trecut la o muncă vie, 
concretă pentru traducerea în fapt 
a prevederilor Hotărîrii guvernu
lui și partidului. In gospodăria a- 
gricolă colectivă Cistei, de pildă, 
organizația de bază, după ce a 
dezbătut Hotărîrea . guvernului și 
partidului cu privire la pregătirea 
și executarea la timp și în bune 
condițiuni a lucrărilor agricole de 
primăvară, a discutat și stabilit 
măsurile necesare în vederea bu
nei reușite a însămînțărilor.

Desfășurînd o susținută muncă 
politică, organizația de bază a 
reușit de asemeni în timpul iernii 
să mobilizeze colectiviștii pentru 
a face pregătiri intense, necesare 
bunei desfășurări a lucrărilor a- 
gricole, așa în cît prima zi de 
deschidere a campaniei i-a găsit 
pe deplin pregătiți.

Organizația de bază din gospo
dăria agricolă colectivă Benic, în- 
drumînd îndeaproape activitatea 
consiliului de conducere al gospo
dăriei colective, acesta și-a orga
nizat mai bine munca de pregă
tire a campaniei de primăvară, iar 
membrii gospodăriei au ieșit pri
mii din raion la însămînțat. Sînt 
grăitoare rezultatele obținute de 
membrii întovărășirii din Vințul 
de Jos, care, sub îndrumarea orga
nizației de bază, au terminat în- 
^âmînțarea orzului și a ovăzului.

Multe organizații de bază să
tești, cum sînt, de pildă, cele din 
Ciugud, Sîntimbru, Totoi, Bără- 
banț și altele, acordă o mare aten
ție agitatorilor. Instruiți de către 
secretarii organizațiilor de bază 
și repartizați pe sectoare, ei popu
larizează conținutul Hotărîrii prin
tre țăranii muncitori și explică 
totodată acestora cum au obținut 
unii țărani muncitori recolte bo
gate.

De o măre însemnătate în mun
ca de desfășurarea lucrărilor agri
cole de primăvară au fost și con
sfătuirile organizate în mai multe 
comune ale raionului între țăra
nii cu gospodării mici și mijlocii 
și țăranii muncitori fruntași, de 
către unele organizații de bază, 

de ei au arătat cum au dobîndit 
recolte bogatd, îjndemnînd țăranii 
muncitori să folosească din plin 
regulile prevăzute în agrominim.

Prima zi a începerii campaniei 
a constituit o adevărată sărbătoare 
pentru țăranii muncitori din raio
nul nostru.

Cei dintîi care au început în

sămînțările de primăvară au fost 
tovarășii Drăgan Nicolae, Javla 
Avram, membrii de partid, deputa
tul Opruța Avram, din comuna 
Vințul de Jos, iar exemplul lor a 
fost urmat de alți țărani muncitori 
din comună, ca Pîclișan I., Vîăd 
Gh., Drăgan Ilie și alții.

Mai sînt însă unele organizații 
de bază, ca acelea de la Oarda de 
Jos, Oarda de Sus, Strajă și al
tele, care n-au luat în mînă cu 
toată răspunderea conducerea po
litică a pregătirii campaniei agri
cole. Din această cauză începerea 
însămînțărilor a fost tărăgănată, 
iar în prezent nu se desfășoară în- 
tr-un ritm viu. In activitatea sfa
tului popular din comuna Stremț 
se' mai manifestă încă birocratis
mul și subaprecierea problemelor 
creșterii producției agricole. Tov. 
Pătrîngean Amos vice președinte
le scitului popular are o compor
tare nejustă față de muncă, con- 
sumînd băutură în orele de ser
viciu și nu luptă cu perseverență 
pentru lichidarea lipsurilor exis
tente.

Una din sarcinile de seamă ale 
organizațiilor de bază este de a 
sprijini în mod permanent sfaturi
le populare, încft acestea să ia 
toate măsurile prevăzute de Hotă
rîrea guvernului și partidului, sâ 
facă să crească spiritul lor de ini
țiativă și de orientare în muncă, 
răspunderea acestora pentru apli
carea întocmai a sarcinilor trasate 
de partid și guvern.

Conținutul principal al muncii 
politice de masă în campania a- 
gricolă din această primăvară tre
buie să fie răspîndirea largă a 
metodelor înaintate de lucrare a 
pămîntului, convingerea colectiviș
tilor, întovărășiților, țăranilor 
muncitori cu gospodării individua
le asupra necesității și avantaje
lor aplicării regulilor agrotehnice.

Odată cu răspîndirea metodei 
.înaintate de însămînțare a porum
bului și cartofilor în cuiburi dis
puse. în patrat, agitatorii trebu’e 
să combată cu răbdare practicile 
înapoiate, ca mușuroitul și rărițatul 
porumbului și alte practici greșite' 
și dăunătoare.

Organizațiile de bază au sarcina 
de asemeni de a dezvolta neînce
tat vigilența oamenilor muncii 
din agricultură, pentru ca să 
împiedice orice încercare de sa
botaj a chiaburilor.

Pentru ca organizațiile de bază 
să poată avea o legătură vie cu 
masa țărănimii muncitoare, ele tre
buie să antreneze în muncă orga
nizațiile U.T.M., deputății sfatu
lui popular, delegatele de femei, 
formîndu-și totodată în jurul lor 
un activ puternic fără de partid 
din cei mai cinstiți tovarăși.

Oameni ai muncii din agricul
tură 1 Depuneți toate eforturile și 
capacitatea voastră de muncă 
creatoare pentru obținerea unei 
recolte îmbelșugate, contribuind 
astfel la întărirea alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea munci
toare, la măreața luptă pentru 
creșterea continuă a bunăstării oa
menilor muncii din patria noas
tră.

£Pentru succesut însămînțărifor de prim avară
Chemarea la întrecere patriotică a țăranilor muncitori

întruniți în adunare obștească 
la căminul cultural din comună, 
unde am ascultat și dezbătut Ho
tărîrea Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. și C.C. al P.M.R. cu pri
vire la pregătirea și executarea la 
timp și în bune condițiuni a lu
crărilor agricole din primăvara 
anului 1954, însuflețiți de chema
rea participanților la consfătuirea 
pe țară a fruntașilor în cultura 
porumbului, cartofului și a sfeclei 
de zahăr și în dorința de a obține 
noi victorii în lupta pentru crește
rea producției la hectar la toate 
culturile, noi, țăranii muncitori din 
comuna Mihalț, chemăm la între
cere patriotică pe toți țăranii 
muncitori din comunele și satele 
regiunii Hunedoara, pe baza ur
mătoarelor puncte :

— Să transportăm pe cîmp în
grășăminte naturale cu 20 la sută 
mai mult față de cantitatea plani
ficată.

— Să aplicăm măsurile agroteh-
In

Președintele sfatului popular: Gh. Moldovan 
Deputați: C. Broscățean, I. Uscă

Secretarul organizației de bază: C. Comșa
Secretarul org. de bază U.T.M.: M. Boeacăș

In
Pretutindeni, de Ia un capa! la 

celălalt al raionului nostru, țăra
nii muncitori, colectiviștii, mem
brii întovărășirilor agricole, mun
citorii din gospodăria agricolă de 
stat și S.M.T., au ieșit pe ogoare, 
începînd plini de însuflețire arătu
rile și însămînțările de primăvară.

Membrii gospodăriilor agricole 
din Benic, Căpud și Teiuș au ie
șit primii la cîmp. Colectiviștii din 
Benic au reușit să-și pregătească 
terenul pentru însămînțarea carto
filor, iar cei din Căpud să execute 
grăpatul la peste 20 hectare. 
Exemplul lor a fost urmat și

Cum am reușit să obțin 23.410 kg.
Cartoful are o mare întrebuin

țare pentru nevoite noastre gospo
dărești ; în același timp servește 
și ca nutreț bun pentru creșterea 
animatelor.

Dornic de a obține o recQltă bu
nă, eu am căutat să lucrez pă- 
mîntul după îndrumările tehnicie
nilor și după agrominim, reușind 
astfel ca în anul trecut să obțin 
o recoltă bogată.

încă din vara anului 1952, după 
ce am secerat grîul, am făcut des- 
miriștitul la adîncimea de 8 cm. 
In toamnă am cărat pe terenul 
unde trebuia să cultiv cartofii, 8 
care de gunoi de grajd. Am făcut 
apoi o arătură adîncă de toamnă 
la adîncimea de 25 cm., îngropînd 
gunoiul sub brazdă.

Ogorul l-am lăsat așa pînă 
primăvara, cînd după topirea 
zăpezii l-'am grăpat pentru men
ținerea în pămînt a apei re
zultată de pe urmă topirii zăpezii. 
Mai tîrziu,. am lucrat pămîntul cu 
prășitoarea ca să distrug buruie
nile și să afînez pămîntul. Semă
natul l-am făcut cu sapa în cui
buri la o distanță de 70 cm. în

din comuna Mihalț 
nice de întreținere la culturile și 
arăturile de toamnă.

— Să executăm însămînțările 
de primăvară în epocile și urgen
țele stabilite de organele agricole 
în raport cu condițiunile locale de 
climă.

— Să facem însămînțări numai 
cu mașina, folosind semințe . con
diționate și tratate.

— Să respectăm întocmai deli
mitările zonelor legumicole, unde 
vom semăna numai legume șl 
zarzavaturi, după indicațiile teh
nicienilor.

— Paralel cu lucrările de însă
mînțări vom executa în bune con
dițiuni lucrările de întreținere la 
pomi și vii, precum și îngrijirea în 
cete mai bune condițiuni a anima
lelor.

— Vom încheia 300 contracte 
individuale de întrecere patriotică.

— Vom termina lucrările din 
campania agricolă de primăvară nei recolte bogate, 

numele țăranilor muncitori din comuna Mihalț:

întreg raionul însămînțările se desfășoară cu avînt
de numeroși țărani cu gospodării 
individuale din raion. In comuna 
Almașul Mare, de pildă, în prima 
zi de începere a campaniei agri
cole de primăvară, au ieșit la cîmp 
peste 100 atelaje, efectuînd lucră
ri de pregătire a terenului și în
sămînțări. Aci, printre primii au 
ieșit țăranii muncitori Cristea Sl- 
mion, Olea Aron, Cristea Victor, 
Bondea Aron, care au însămînțat 
peste 5 ha. cu grîu de primăvară. 
De asemenea țăranii muncitori 
Ursu Ioan, Sasu loan și Teușan 
Ștefan din Berghin, David Octa

tre rînduri și 50 cm. între cuiburi 
pe rînd. In fiecare cuib am pus o 
mînă de mraniță și am așezat a- 
poi cîte 2 cartofi, avînd grije să 
folosesc cartofi de mărime mij
locie cu o greutate de 60—70 
grame. însămînțarea am lăcut-o 
cam în jurul lui 10 aprilie cînd 
pămîntul era încălzit puțin și la? 
o adîncime de 8—10 cm.

Cartofii plantați răsar abia după 
15—20 de zile. In acest timp pă
mîntul prinde scoarță pe deasupra, 
iar buruienile răsar și cresc în 
voie. De aceea, după ce plantele 
au răsărit, am trecut cu o grapă u- 
șoară pentru a sparge scoarța, ușu- 
rînd astfel creșterea și dezvoltarea 
cartofilor. Pentru afînarea pămîntu
lui î vederea înmagazinării șl 
păstrării mai bine a apei în pă
mînt precum și pentru distrugerea 
buruienilor atît de dăunătoare 
creșterii normale a cartofilor, o- 
bișnuiesc să-i prășesc de. 3 ori, 
prașilele făcîndu-le deobîcei după 
ploi.

Cînd planta a atins înălțimea de 
10—15 cm. am făcut prima pra
șilă. După 10—15 zile de la pri- 

cu 2 zile înainte de termenul fixat.
— Vom extinde metoda însă- 

mînțării în cuiburi dispuse în pă
trat la porumb și cartofi.

— Vom desfășura prin căminele 
culturale, din comună, și sate, prin 
gazetele de perete, și prin alte 
mijloace de agitație, o largă mun
că de îndrumare politică a țăra
nilor muncitori.

— Vom populariza țăranii mun
citori fruntași și vom antrena și 
sprijini pe cei rămași în urmă.

— Vom întări spiritul de vigi
lență, demascînd orice încercare a 
chiaburilor și uneltelor lor de a se 
sustrage de la îndeplinirea legilor 
statului.

Conștienți de mărețele sarcini 
trasate de partid și guvern, ne an
gajăm să ducem la, îndeplinire 
sarcinile ce ne revin, pentru suc
cesul deplin al campaniei agricole 
de primăvară, pentru obținerea u- 

vian, Ordean Aron I. Chirilă din 
Mihalț, precum și numeroși alții 
din Bărăbanț, Ciugud, Teiuș și 
Galda de Jos au fost primii pe co
mună care ascultînd îndrumările 
tehnicienilor, au ieșit la arat și 
însămînțat. Avîntul cu care țăra
nii muncitori din comunele și sa
tele raionului nostru desfășoară 
întrecerea patriotică, dovedește ho
tărîrea lor de a obține în acest 
an o producție sporită la hectar, 
de a termina la timp și în bune 
condițiuni lucrările din campania 
agricolă de primăvară.

cartofi la hectar
ma prașilă, în care timp plantele 
au crescut mai mari (20—25 cm.) 
și au apărut din nou buruienile în 
cultură, am făcut a doua prașilă. 
Cea de a treia prașilă arn făcut-o 
la înfloritul cartofilor, cînd adun 
pămîntul afînat din brazde în ju
rul tufelor, făcînd mușuroitul.

Toamna, la recoltare, arii văzut 
că munca mi-a fost răsplătită cu 
belșug. De pe cei 22 de ari însă- 
mînțați cu cartofi ăm obținut o 
recoltă de 5.150 kg’., ce corespunde 
cu o producție de 23.410 kg. car
tofi la hectar.

Acum cînd m-am convins’ aim 
experiența mea că o recoltă bo
gată se poate obține numai' dacă 
muncești pămîntul după' îndrumă
rile date de către tehnicieni sînt 
hotărît să muncesc și mai. bine . 
pămîntul și să aplic cu strictețe 
regulile agrotehnice, .astfel ca să 
obțin o recoltă și mai mare, pen
tru a contribui la creșterea bu
năstării a celor ce muncesc și la 
aprovizionarea industriei cu ma
terii prime.

MACARIE CORNEL
țăran muncitor din satul Totoi



Sporirea producției de porumb 
prin folosirea semănatului în cuiburi dispuse în pătrat

Porumbul constituie alături de 
grîu, un aliment de bază în hrana 
oamenilor muncii și totodată el are 
• importantă foarte mare în hrana 
vitelor și în industrie. De aceea 
trebuie să sporim încă din acest an 
producția de porumb în așa fel în- 
cît să fie satisfăcute în întregime 
nevoile de hrană ale poporului 
muncitor și cele de materii prime 
ale industriei și să asigurăm o pu
ternică bază furajeră pentru ani
male.

Hotărîrea Consiliului de Miniș
tri și a C.C. al P.M.R. cu privire 
la pregătirea și executarea în bune 
condițiuni a campaniei agricole de 
primăvară, cere tuturor oamenilor 
muncii din agricultură să depună 
eforturi sporite pentru aplicarea re
gulilor agrotehnice, a metodelor a- 
vansate în cultura porumbului, ca
lea principală de sporire a produc
ției de porumb. In acest scop se 
recomandă întregii țărănimi mun
citoare să aplice pe scară cît mai 
largă metoda semănatului în cui
buri dispuse în pătrat.

Această metodă a fost folosită 
încă din anii trecuți de numeroase 
gospodării agricole colective. In 
toate cazurile ea a adus însemnate 
sporuri de producție. Astfel, ta 
gospodăria agricolă colectivă din 
comuna Vaida, regiunea Oradea, 
brigada a Il-a condusă de briga
dierul Lovas Iuliu a obținut o re
coltă de 5.880 kg. porumb la hec
tar, producție medie pe 5 hectare 
prin folosirea metodei semănatului 
în cuiburi dispuse în patrat și a- 
plicind și celelalte reguli agroteh
nice. Succese asemănătoare au ob-
ținut și alte gospodării agricole 
colective precum și o serie de ță
rani muncitori cu gospodării indi
viduale.

Creșterea producției de porumb 
prin folosirea semănatului în cui
buri dispuse în pătrat se datorește 

semănatul în cuiburi
așezate în pătrat.

Marcarea terenului pentru

condițiunilor deosebit de bune în 
care răsar și cresc plantele.

Intr-adevăr, fiecărei plante i se 
asigură un spațiu de dezvoltare 
egal și mult mai mare decît în 
cazul semănatului obișnuit. "Semă- 
nind în cuiburi dispuse în pătrat, 
flecare plantă își primește hrana 
de pe un spațiu de formă pătrată 
cu lungimea laturei egală cu dis
tanța între rînduri. Dacă am se
mănat porumbul la distanță de 
70/70 cm., înseamnă că fiecare 
cuib își primește hrana după un 
spațiu de 0,49 m.p. In interiorul 
acestui spațiu, cele 2 plante din 
cuiburile de porumb se dezvoltă 
în voie, nefiind împiedicate de 
plantele vecine. La semănatul obiș
nuit, spâțiul de hrănire este mult 
mai mic- și neuniform. In timp ce 
unele plante pot avea un spațiu 
de hrănire de 0,50 m.p. altele au 
numai de 0,20 m.p. sau chiar mai 
mic. Ca urmare, plantele se împie-
dică una pe alta și urmarea este 

că producția e neegală și în gene
ral cu 10—30 la sută mai mică 
decît la semănatul în cuiburi dis
puse în pătrat.

In afară de acesta, mai sînt și 
alte avantaje care fac ca această 
metodă să fie introdusă pe scară 
cît mai largă.

Astfel, o mare greutate în cul
tura porumbului o constitue repe
tatele prașile care trebuesc date 
culturilor de porumb. Experiențele 
au arătat că prin folosirea acestei 
metode se face mare economie 
de brațe de muncă. In mod obiș
nuit, prășitul unui hectar porumb 
cere 8-10 brațe de muncă, cîtă 
vreme o prășitoare purtată de un 
cal prășește 2—3 hectare pe zi.

Prin semănatul în cuiburi dis
puse în pătrat se creează posi
bilitatea de a prăși cu prășitoa- 
rea în ambele direcții, deci fără 
a mai folosi brațe de muncă pen
tru săpatul pe rînd sau între rîn- 

Un lan de porumb semănat în cuiburi 
așezate în pătrat.

duri. Prin prășitul mecanizat cu 
ajutorul cultivatoarelor, se pot 
prăși mecanic 8—12 hectare pe 
zi, ceeace înseamnă de 8—12 ori 
mai mult decît realizează o echi
pă de 8—10 oameni.

In afară de aceasta, un mare 
avantaj este și economia mare de 
sămînță. In timp ce la semănatul 
cu mîna prin împrăștiere se sea
mănă 50—60 kg. porumb la hec
tar, iar la semănatul cu mașina 
obișnuită se folosesc cea. 30 kg. 
porumb la hectar, prin aplicarea 
metodei semănatului în cuiburi 
dispuse în pătrat se folosesc nu

Prășitul în lung și în lat cu prășitoarea trasă de cal.

mai 13—16 kg. porumb la hectar. 
Ori se știe că în ceeace privește 
sămînța este bine ca porumbul să 
fie de soi, ales din cei mai buni 
știuleți de la mijlocul acestora, în- 
lăturînd vîrfurile și cotoarele. O 
cantitate atît de mică de porumb 
poate fi ușor pregătită și aleasă 
cu grije de fiecare țăran muncitor.

Astfel, metoda semănatului în 
cuiburi dispuse în pătrat aduce un 
spor prețios de recoltă. De aceea 
fiecare țăran muncitor trebuie să 
se străduiască să o aplice.

Cum se poate aplica această 
metodă pe loturile țăranilor cu 
gospodării agricole individuale ?

Terenul trebuie să fie marcat 
în lung și în lat cu o greblă mare 
cu dinți de lemn așezați unul de 
altul la o distanță de 70 cm. La 
întretăierea urmelor se vor semă
na cîte 3-5 boabe. După răsărire se 
lasă în cuib 2 plante, așa cum 
recomandă fruntașii din agricultu

ra sovietică care folosesc obișnuit 
această metodă.

Cînd loturile sînt de o formă a- 
propiată de cea pătrată, porumbul 
se poate prăși mecanic sau cu 
prășitoarea purtată de un cal 
atît în lung, cît și în lat, scutind 
complect munca omenească. Dacă 
loturile sînt lungi și strimte, pră
șitul poate fi executat cu prăși
toarea în direcția lungimii, iar pe 
rînd se va lucra cu sapa. Acolo 
unde mai mulți țărani muncitori 
au loturi învecinate de formă lun
guiață pe ‘care le cultivă cu po
rumb, ei se pot înțelege între ei 
spre a face în comun marcarea te
renului pentru însămînțat în cui
buri dispuse în pătrat și prășitul 
cu prășitoarea trasă de cal de-a- 
latul loturilor.

Principalul este ca prin această 
metodă să se asigure un spațiu e- 
gal de hrană fiecărui cuib și, așa 
cum recomandă fruntașii recolte
lor bogate din Uniunea Sovietică, 
să nu lăsăm mai mult de 2 fire 
la cuib și să executăm cel puțin 
3 prașile la timp.

Respectînd aceste sfaturi, cul
tivatorii de porumb vor obține re
colte bogate.

Ing. FL. CONSTANTINESCU

Să îmbunătățim 
activitatea gazetelor de perete

In desfășurarea muncii politice 
de masă, un rol de seamă îl au 
gazetele de perete.

Una din gazetele fruntașe din 
raion, atît prin formă, cît și prin 
conținutul articolelor, este ga
zeta „Constructorul11 organ al 
organizației de bază și .a comitetu
lui de instituție. I.C.C.F.H. Alba- 
Iulia. Un conținut bogat îl au și 
gazetele de perete „Veac nou“ de 
la Tribunal, „Munca nouă11 de la 
cooperativa meșteșugărească „Mun
ca nouă11, „Flacăra” din comuna Sîn- 
timbru și a'tele. Privind cu 
simț de răspundere sarcina îmbu
nătățirii activității muncii și tra- 
tînd problemele cele mai arză- 
toa de la locul de muncă, 
ele informează cu regularitate pe 
cititori asupra problemelor interne 
și internaționale.

Așa de pildă, gazeta de perete 
„Constructorul11 publică un arti
col prin care critică poziția tova
rășilor Tudora Lucia, Ciobanu A- 
lexandru, Cristea Viorica și alții, 
care au plecat din instituție în 
timp ce trebuiau să participe la o 
ședință sindicală. Gazeta „Munca 
nouă” acordă o importanță folosirii 
rezervelor interne din cadru! coo-, 
perativei, iar „Flacăra11 pune în 
centrul preocupărilor ei problema 
agricolă.

Privind activitatea gazetelor 
de perete din raionul nostru, 
se poate spune că unele au 
lipsuri serioase. Așa, de pildă, 
gazeta de perete de la sfatul popu
lar raional, cea din comuna Te- 
iuș, cele din Zlatna și altele, nu 
desfășoară o activitate susținută 
pentru atragerea unui număr cît 
mai mare de corespondenți și pen
tru tratarea problemelor într-un 
mod viu și atractiv. Aceasta se 
datorește faptului că birourile a- 
cestor organizații de bază nu spri
jină în suficientă măsură colecti
vele gazetelor de perete. Unele ga
zete de perete se mărginesc ' să 
trateze mai mult probleme pe te
me externe, neglijînd total sau 
parțial problemele muncii din în
treprindere, cum este cazul gaze
tei de perete „Partizanul păcii11 de 
la întreprinderea 4 „Ardealul11.

Problemele sindicale, cele de 
organizare a muncii, lupta pentru 
economii, generalizarea experien
ței înaintate a oamenilor sovietici
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Comportări nejuste
La oficiul poștal din comună, u- 

nii funcționari nu se poarta cu
viincios cu oamenii muncii. Așa pro
cedează funcționara Spăriosu Ana 
căreia ori de cîte ori te adresezi spre 
a-i cere o lămurire te repede, îneît 
ești nevoit să renunți de a m>ai 
primi răspuns.

Acest lucru mi s-a întâmplat mie cu 
cîtva timp în urmă cînd în loc să 
mă servească spre a putea mer
ge la lucru, m-a ținut acolo o oră.

Credem că tov. Spăriosu Ana 
trebuie să-și schimbe atitudinea 
nejustă pe care o are față de oa
menii muncii, fiindcă astfel de 
comportări nu-i fac nici-o cinste.

GROZA PETRE

„Din greșală“
Aceste cuvinte le poți auzi foar

te des, dacă vrei să cumperi car
ne de la secția de distribuire a 

și a fruntașilor din patria noastră, 
sînt sarcini de mare însemnătate 
pentru colectivele gazetelor de pe
rete din industrie.

Planul de muncă al colectivulu. 
de redacție trebuie întocmit pe 
baza obiectivelor concrete, pe pro
blemele ce frămîntă locul de mun
că și nu la întîmplare. Gazeta de 
perete nu trebuie scrisă numai de 
tovarășii din colectivul de redac
ție, ci de oamenii muncii, de un 
mare activ de corespondenți. Colec
tivele de redacție trebuie să ve
gheze ca în articolele scrise să nu 
fie confuzii ideologice și alte gre
șeli care pot dăuna muncii.

Așa cum gazetele de perete din 
întreprinderi și instituții au sarcina 
să se ocupe de problemele produc
ției, de combaterea birocratismu
lui și a celor care frînează produc
ția, tot așa gazetele de perete din 
comunele și satele raionului nos
tru au datoria să pună în centrul 
activității lor problema agricolă 
lupta pentru sporirea producției la 
hectar, stimularea fruntașilor în 
agricultură și popularizarea me
todelor de muncă, care duc la mă
rirea producției la hectar. Ele tre
buie să demaște cu toată tăria u- 
neltirile dușmanului de clasă. Pro
blema colectărilor, a achizițiilor, 
a dezvoltării creșterii animalelor 
trebuie să fie oglindite în artico
lele gazetelor de perete de la sate. 
Colectivele de redacție să nu se 
mărginească numai la publicarea 
de materiale pozitive, ci și a mate
rialelor critice care duc la îmbu
nătățirea muncii în satul sau co
muna respectivă.

O armă foarte eficace care tre
buie neapărat folosită de către 
toate colectivele de redacție a ga
zetelor de perete este satira și ca
ricatura. Materialele satirice sînt 
îndeosebi citite de cetățeni și au 
o mare influență în lichidarea lip
surilor.

Ținînd seamă de mărețele sar
cini care stau în fața oamenilor 
muncii, gazetele de perete sub di
recta conducere a organizațiilor 
de bază, vor trebui să fie acelea 
care să ducă la creierea unei o- 
pinii muncitorești în lupta pentru 
traducerea în viață a Hotărîrilor 
partidului și guvernului nostru.

L. DOBRE

cărnii de pe lîngă O.C.L. Alirnen 
tara Zlatna.

Vînzătorul de aici, pe nume Varga 
Emeric decupează din cartelele oa
menilor muncii bonuri mai multe de
cît trebuie și dacă e prins asupra fap
tului, are un cuvînt al lui salva
tor „din greșală”.

Așa a procedat cu soția munci
torului Radu Gheorghe, căruia în 
loc să-i decupeze bonuri din car
telă pentru 1 kg. carne, i-a decu
pat bonuri pentru 2,600 kg. carne. 
Cazuri de acest fel sînt destule. Ce 
face el cu aceste bonuri ? Vor pu
ne mulți întrebarea. De sigur, nu 
le aruncă. Și fiind că are „clienții” 
lui, printre care și unii chiaburi, îi 
servește pe aceștia cu... diferența.

împotriva acestor lucrători ne
cinstiți se cere a se lua cele mai 
aspre măsuri, spre a-i face să 
nu mai întrebuințeze asemenea 
metode de înșelare a oamenilor 
muncii.

RADU OCTAVIAN



Trebuie impulsionată munca culturală în preajma concursului 
și în campania agricolă de primăvară

In cinstea „Săptămînii Mondiale a Tineretului1* 
și a conferinței raionale U. T. H.

In cadrul secției de ipropagan- 
dă și agitație a Comitetului raio
nal de partid, s-a analizat în ziua 
de 16 martie, stadiul muncii cul
turale. din raion, în pregătirea 
concursului și în campania agri
colă de primăvară. La această 
ședință au participat directorii de 
cămine culturale din comunele și 
satele raionului nostru, cît și ac
tiviști ai secției de artă și cultură 
a sfatului popular raional.

Din dările de seamă prezentate 
de către directorii căminelor cultu
srale. din Berghin, Pețelca, Micești, 
Șeușa, Totoi și Stremț, au reie- 
•șit pe lîngă succesele dobîndite în 
pregătirea concursului și o serie de 
lipsuri. Astfel în comuna Pețelca 
-stadiul pregătirilor pentru concurs 
se află într-o situație nesatisfăcă
toare, deoarece atît conducerea 
căminului cultural, respectiv to
varășa Contor Viorica, cît și co
mitetul executiv al sfatului popu
lar comunal, nu au dat atenție 
suficientă rpuncii culturale, făsînid 

■ca ea să se desfășoare la întîm- 
plare. Din discuțiile purtate a 
mai reieșit că nu întotdeauna co

Pregătirea și desfășurarea ale
gerilor sindicale constituie o ade
vărată școală de educare politică 
a maselor și un imbold în lup
ta lor pentru realizarea sarcinilor 
de plan pe 1954, pentru creșterea 
.producției și a productivității 
muncii.

Un exemplu viu de felul cum 
.-s-au desfășurat alegerile organelor 
■conducătoare sindicale ni-1 dă în
săși adunarea generală care s-a 
ținut la întreprinderea „Horia“ în 
sziua de 14 martie a.c.

După ce au ascultat cu atenție 
«darea de seamă prezentată de că
tre tovarășul Harabagiu Gheor- 
ghe, președintele comitetului de 
întreprindere, membrii adunării 
generale au participat la dis
cuții, scoțînd în evidență pe 
lîngă realizările ce le-a avut ve
chiul comitet de întreprindere șl 
o serie de lipsuri. Așa, de pildă, 
tovarășul Volonciu Ion luînd cu- 
vîntul, a arătat că darea de seamă 
•prezentată nu a fost în suficientă 
măsură făcută în spirit critic și 
autocritic. Ea s-a mărginit să arate o 
serie de realizări, dar nu a scos în 
evidență munca sectară dusă de 
membrii vechiului comitet, nu a ară
tat cîți fruntași în întrecerea socia
listă sînt în întreprindere, fapt 
■care dovedește slaba preocupare și

Cît mai
Pătrunși de importanța depu

nerilor de economii la C.E.C., de
puneri care contribuie la rea
lizarea mărețelor sarcini reeșite 
din Plenara lărgită a C.C. al 
P.M.R. din 19—20 august 1953 
pentru creșterea bunăstării celor ce 
muncesc, comisia de sprijin C.E.C.

— Consiliul de conducere al co
lectivului „Locomotiva** Alba să 
se îngrijească din timp pentru ca 
instalația de apă din vestiarele 

«stadionului, să fie în bună stare, 
astfel ca în 1954 să se facă sport 
în mod higienic.

— Este timpul ca popicăria co
lectivului „Progresul** din Alba- 

ilulia să se pună în funcțiune. 

mitetele executive ale sfaturilor 
populare comunale sprijină munca 
culturală și nu analizează în șe
dințele lor activitatea desfășurată 
de conducerile căminelor culturale.

Pentru impulsionarea muncii 
culturale în pregătirea concursu
lui, tovarășul Popa loan, șeful sec
țiunii de artă și cultură a sfatu
lui popular raional, a indicat di
rectorilor de cămine culturale să 
treacă de îndată la formarea bri
găzilor de agitație, activizarea cer
curilor de citit, și a bibliotecilor, 
arătînd în același timp felul cum 
trebuie să se desfășoare prima 
fază a concursului artistic de ama
tori, care va începe în ziua de 21 
martie a. c.

In vederea desfășurării de că
tre căminele culturale a unei in
tense munci în cadrul campaniei 
de primăvară, tovarășul Staicu 
Petru, șeful Secției de propagan
dă și agitație a Comitetului ra
ional de partid, .a arătat care sînt 
sarcinile căminelor culturale în 
perioada actuală, sarcini care a- 
plicate în practică, vor duce ne

Dările de seamă și alegerea organelor sindicale

Pentru întărirea muncii sindicale
lipsa de stimulare a celor care și-au 
dovedit prin fapte elanul cu care 
au muncit pentru îndeplinirea și 
depășirea planului pe anul 1953.

De asemeni, alți vorbitori luînd 
cuvîntul au arătat că, deși planul 
de producție pe anul 1953 a fost 
depășit, angajamentele conduce
rii întreprinderii cît și ale comi
tetului de întreprindere din contrac
tul colectiv nu au fost îndeplinite 
100 la sută. Pe lîngă faptul că 
echipamentul de protecție nu s-a 
adus pentru întreg colectivul de 
muncitori conform contractului 
colectiv, nici nu s-a făcut o re
partizare justă, deoarece condu
cerea întreprinderii nu a colaborat 
cu comitetul de întreprindere în 
vederea repartizării echipamentu
lui. Tovarășul Albu Gheorghe, se
cretarul organizației de bază, în 
spirit critic și autocritic a arătat 
că, dacă vechiul comitet de între
prindere a avut unele lipsuri în 
activitatea sa și dacă resortul cul
tural din cadrul vechiului comitet 
a fost aproape inexistent, .aceasta 
oglindește și slaba activitate a 
organizației de bază care, în a- 
ceastă privință nu a sprijinit în 
suficientă măsură munca sindica
lă, lăsînd lucrurile să meargă de 
la sine. In continuare tovarășul

mulți depunători la 
de pe lîngă Banca de stat din 
Alba-Iulia cheamă la întrecere 
socialistă toate comisiile de spri
jin din raion cu următoarele obiec
tive :

1. — Atragerea a cît mai mulți 
depunători pe librete în raport cu 
numărul salariaților.

Sportivii cer ,,,
— Tovarășul Hoffman, respon

sabil al secției de fotbal a colec
tivului „Spartac” din Alba-Iulia, 
să mobilizeze pe toți jucătorii de 
fotbal la antrenament. Să nu uite 
să-l cheme și pe tovarășul Popa 
Sever.

— Să se refacă obstacolele ne
cesare pentru trecerea normelor 
G.M.A. de pe stadionul „Locomo

mijlocit la îmbunătățirea muncii 
cultural-educative în satele și co
munele raionului nostru. Astfel, 
directprii de cămine culturale vor 
trebui să explice pe larg țărăni
mii muncitoare Hotărîrile guvernu
lui și partidului, precum și meto
dele înaintate în agricultură, să 
desfășoare o susținută activitate 
pentru combaterea ««științei de 
carte, a misticismului și a metode
lor înapoiate și dăunătoare în mun
că. De asemeni, directorii de că
mine culturale vor trebui să orga
nizeze conferințe, prin care să se 
facă cunoscută țăranilor munci
tori situația internațională, lupta 
Uniunii Sovietice și a țărilor de 
democrație populară pentru men
ținerea și apărarea păcii.

In scopul îmbunătățirii muncii 
culturale, atît în perioada con
cursului, cît și în campania agrico
lă de primăvară, secțiunea cultu
rală a sfatului popular raional și 
participanții la ședință au lansat 
o chemare la întrecere către toate 
secțiunile culturale ale sfaturilor 
populare raionale din regiunea 
Hunedoara.

Albu propune adunării să aleagă 
în noul comitet pe cei mai buni și 
mai devotați tovarăși care dove
desc interes față de .producție și 
de munca sindicală, luîndu-și an
gajamentul că își va intensifica 
activitatea pentru sprijinirea și 
îndrumarea muncii sindicale.

Darea de seamă .prezentată a 
fost dezbătută cu mult interes de 
către muncitori ha un ridicat ni
vel critic și autocritic.

Printre cei propuși și ’aleși în 
noul comitet se află și tovarășii 
Volonciu Ion, maistru mecanic, 
Gherman Gheorghe, fruntaș în în
trecerea socialistă, Harabagiu 
Gheorghe și alții care, mulțumind 
adunării pentru încrederea ce le-a 
acordat-o, și-au luat angajamentul 
că vor munci fără preget pentru a 
îmbunătății munca sindicală în În
treprindere, pentru traducerea în 
fapt a sarcinilor izvorîte din Ho- 
tărîrea Plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R. din august 1953, pentru 
mouilizarea muncitorilor în vede
rea îndeplinirii programului local 
de măsuri economice, pentru spo
rirea continuă a producției bunu
rilor de larg consum.

C. E. C.
2. — Creșterea soldului perso

nal.
3. — Publicarea în fiecare lună 

a cîte un articol la gazeta de pe
rete în legătură cu depunerile și 
un articol la „Steaua Roșie“ în 
legătură cu rezultatele obținute.

SIMION VIRGIL
corespondent

tiva” din Teiuș, care din lipsă de 
îngrijire a dispărut.

— Tovarășul profesor de edu
cație fizică de la Școala tehnică 
agricolă de mecanizarea agri
culturii, Tîrnăveanu Nicolae, să se 
ocupe în mod mai insistent cu 
pregătirea elevilor în vederea 
campionatelor școlare.

In fiecare an, în prima săptă- 
mînă a primăverii, între 21—28 
martie, tineretul din lumea în
treagă sărbătorește „Săptămîna 
Mondială a Tineretului**.

Cînd în 1943 a răsunat pentru 
prima dată chemarea Consiliului 
Mondial al Tineretului, „Tineri! 
Uniți-vă! Luptați! învingeți!”, răz
boiul antifascist era în toi. Răs- 
punzînd chemării Consiliului Mon
dial al Tineretului, milioane de 
tineri și-au unit eforturile pentru 
nimicirea fiarei hitleriste.

Sub această lozincă a luptei an
tifasciste, sub semnul luptei pen
tru libertate, s-a desfășurat „Săp^ 
tămîna Mondială a Tineretului**, 
intrînd de atunci în tradiția miș
cării internaționale a tineretului 
democrat.

Anul acesta chemarea la luptă 
este îndreptată împotriva noilor 
dușmani ai păcii și libertății po
poarelor.

Tinerii muncitori din fabrici, 
gospodării .agricole colective, 
S. M. T., sate și oraș în- 
tîmpină „Săptămîna Mondială a 
Tineretului” și Conferința raională 
U. T. M. muncind cu tot en
tuziasmul pentru aplicarea în 
viață a măsurilor economice 
elaborate de plenara .lărgită din 
19—20 august 1953 a C.C. al 
P.M.R. și pentru aplicarea sarci
nilor trasate de plenara a X-a a 
C.C. al U.T.M.

Tinerii din satul Cib au provo

FOILETON

„In interes
Pe șoseaua proaspăt zvîntată, 

nu se auzea decît zgomotul șare
tei și mersul sprinten al calului. 
Din timp în timp, vocea gravă a 
tovarășului inginer Rotaru Emil 
îndemna calul să gonească mai tare. 
E doar păcat ca o zi așa de frumoa
să să se irosească în zadar, cînd 
sînt atîtea de rezolvat.
• Brațe de muncă, bunul mers al 
subsecțiilor, problemele viticole, 
etc., etc., iată de cîte trebuie noi 
să ne interesăm azi îndeaproape 
— se adresă după o bună bucată 
de vreme tovarășul Rotaru ortacu
lui său de drum Olea Sabin, care, 
treeîndu-și ușor mîna peste frunte, 
aprobă grațios greutatea misiunii 
ce trebuia îndeplinită...

Unul după unul, kilometri se 
scurgeau pe nesimțite. După o curbă 
mai accentuată, drumeții răsufla- 
ră parcă mai ușurați. In față apă
ru primele case ale comunei Cri- 
cău, — de altfel locul de destina
ție a celor' doi călători. Puțin încă 
și . iată-i ajunși. O smîncitură 
scurtă de hăț, și șareta gospodă
riei agricole de stat din Galda de 
Jos cu cei doi — inginerul Rotaru 
și tehnicianul Olea — se opri 
brusc. Coborîră...

Intîlnirea cu cei de la subsecția 
din Cricău a fost caldă, deși se 
petrecuse pe neașteptate. Altfel, 
nici nu se putea... doar n-o fi rece 
cînd aici, în Cricău, se găsesc u- 
nele din cele mai bune vinuri, 
care, vorba ceia, te încălzește iar
na la temperaturi scăzute, decum 
în zile așa de frumoase și calde ca 
cele din 11 și 12 martie.

Sarcinile sînt însă sarcini și ele 
trebuie îndeplinite întocmai. Cînd 
le-au trecut prin minte aceste cu
vinte, cei doi au rămas o clipă 
parcă triști, dar, cum au știut în
totdeauna să lupte cu „greutățile** 
și-au zis în sine : nu rezolvăm azi, 
facem mîine și dacă nu facem nici

cat la întrecere în campania de pri
măvară pe tineri din satul Glod, răs- 
punzînd totodată chemării tineretu
lui din Homorod, raionul Orăștie. 
U.T.M.-iștii de la S.M.T. Alba, în
cadrați în cele 8 brigăzi de pro
ducție, au terminat primii pe re
giune repararea uneltelor. De ase
menea utemistul Ceteanu Alexandru 
de la fabrica „Sîntimbru” s-a an
gajat în fața organizației de baza 
U.T.M. să instaleze o stație de am
plificare la fabrică pînă în ziua de 
20 martie 1954, îndeplinin- 
du-și angajamentul pînă în ziua
de 3 martie .1954. Tinerii u-
temiști din satul Drîmbar și
cei din Ighiel s-au angajat în
cinstea Conferinței raionale U.T.M. 
să curățe 45 ha. pășune. De 
asemenea și tinerii din gospo
dăriile agricole colective din Cis- 
tei și Căpud, au obținut rezultate 
frumoase în muncă.

U.T.M.-iștii și tinerii din raionul 
nostru au datoria patriotică să 
lupte pentru îndeplinirea sarcini
lor reeșite din plenara X-a a C.C. 
al U.T.M. și pentru a contribui la 
succesul deplin a campani
ei agricole de primăvară, în- 
tărindu-și vigilența de clasă, de- 
mascînd fără cruțare elementele 
dușmănoase cauzei păcii și socia
lismului.

NADIU IOAN
secretar al Comitetului raional

U.T.M.

de serviciu11
mîine, nu se termină ele, zilele. 
Zis și făcut. Mai „control”, mai 
muncă de „îndrumare”, mai cîte 
un păhărel de vin de prima calita
te, mai cîte un contract și ziua de 
11 martie a trecut pe nesimțite.

Cea de a doua zi se arătă mai 
bogată în roade. Cei doi își pu
seseră în' gînd ca de data asta 
să-și „organizeze” mai concret 
munca. Calului i se repartizase și 
lui o „sarcină” aceea de .a face 
plimbări fără rost, cînd spre Bu- 
cerdea și Craiva, cînd prin Cri
cău cu diferite cunoștințe, i,ar ei 
și-au văzut de treburi. încă un 
contract... o pauză și cîte un pă» 
hărel de vin șl .. pînă la urmă, 
după cîteva ore,. s-a „contractat*’ 
un chef... ce mai, strașnic. De data 
asta preferințele au fost mai com
plete. „Dacă este vin, apoi să fie 
și muzică” și-au zis ei. Ca la un 
semnal, vocile ■ — altele mai sub
tili, alte mai groase — au început 
să-i zică la cîntece. Dintre toa
te, cel care s-a bucurat de mai 
multe aplauze a fost cîntecul : de 
s-ar afla cineva... etc., etc.

Cît a durat cheful nu mai știm. 
Știm însă câ in tot acest timp 
bietul cal a alergat flămînd. 
Și mai știm că atunci cînd 
cineva pleacă în interes de 
serviciu, trebuie să-și ducă la bun 
sfîrșit toate sarcinile ce i-au fost 
încredințate și nu să se ocupe de 
chefuri, cum face destul de des in
ginerul Rotaru.

Acestei situații i se potrivește 
foarte bine cîntecul: de s-ar afla 
cineva... să urmărească mai în
deaproape activitatea inginerului 
Rotaru și a tehnicianului Olea și 
apoi să ia măsuri și pentru lichi-i 
darea lipsurilor. Sîntem siguri că 
acest lucru îl va face conducerea 
gospodăriei agricole de stat din 
Galda de Jos.

p S. NEGURĂ



COMUNICATUL
Comisiei electorale centrale pentru alegerile 

în Sovietul Suprem al U. R. S. S.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite Comunicatul Comisiei 

electorale centrale pentru alegerile în Sovietul Suprem al U.R.S.S.
Duminică 14 martie 1954 s-au desfășurat în întreaga țară alege

rile de deputați în Sovietul Suprem al U.R.S.S.
Pentru ținerea alegerilor au fost constituite 1.347 de circumscrip

ții electorale, dintre care pentru alegerile în Sovietul Uniunii 708 
circumscripții, iar pentru alegerile în Sovietul Naționalităților 639 
circumscripții.

Alegerile au avut loc în toate circumscripțiile electorale. Vota
rea a început pretutindeni la ora 6 (ora locală) și s-a terminat la 
ora 24. 1

După cum au comunicat comisiile electorale de circumscripții, la 
alegerile de deputați în Sovietul Suprem al U.R.S.S. au participat 
120.321.192 de alegători, ceea ce reprezintă 99,98% din numărul to
tal al alegătorilor.

Potrivit datelor preliminare, pentru candidații la locul de depu
tat în Sovietul Suprem al U.R.S.S., propuși de blocul popular al 

• comuniștilor și celor fără partid, au votat peste 99% din alegătorii 
care au participat la alegeri. Așa dar, blocul popular al comuniști
lor și celor fără partid a repurtat în aceste alegeri o victorie de
plină și absolută.

Alegerile pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S. s-au desfășurat 
pretutindeni în atmosfera tfnui înalt avînt politic și a unui înalt spi
rit de organizare din. partea . populației.

La 18 martie 1954, Comisia electorală centrală va putea publica 
rezultatele definitive ale alegerilor și lista nominală a deputaților a- 
leși în Sovietul Suprem al U.R.S.S.
COMISIA ELECTORALA CENTRALA PENTRU ALEGERILE

IN SOVIETUL SUPREM AL U.R.S.S.

China nouă — un factor important 
al slăbirii încordării internaționale 

de E. KOVALEV

Cauza Comunei din Paris trăiește și învinge

Convocarea conferinței de la 
Geneva a miniștrilor afacerilor ex
terne ai celor cinci puteri, cu 
participarea Republicii Populare 
Chineze, constituie un succes al 
forțelor iubitoare de pace din în
treaga lume, interesate în destin
derea situației internaționale.

Republica Populară Chineză are 
dreptul de a participa, la fel ca și 
celelalte puteri, la discutarea șl 
rezolvarea problemelor litigioase 
din Asia, ca și a problemelor ce 
privesc alte părți ale lumii. Cer
curile largi ale opiniei publice 
mondiale acordă o deosebita în
semnătate faptului că acordul cu 
privire la convocarea conferinței 
de la Geneva înseamnă recunoaș
terea de fapt, de către puterile 
occidentale, a rolului important pe 
care-1 are Republica Populară Chi
neză ca una din marile puteri.

Acest lucru nu sînt în stare să-l 
nege nici măcar unii congresmeni 
americani, deși unele cercuri din 
S.U.A. continuă încercările lor de 
a micșora însemnătatea și rolul 
marelui stat chinez. Este limpede 
acum pentru toată lumea că a 
fost de multă vreme trecută la ar
hivă politica care pornește de la 
premiza că problemele importante 
referitoare la stabilirea și întări
rea păcii între popoare ar putea fi 
rezolvate fără China nouă. Hotă- 
rîrea de a se convoca conferința de 
la Geneva a confirmat justețea punc
tului de vedere că fără China nu 
se poate face acest lucru.

Astăzi pot nega rolul și însem

Foști soldați englezi 
cer să rămînă în R. D. Germană

BERLIN (Agerpres). — ADN 
transmite :

Numeroși soldați englezi, ameri
cani și francezi s-au stabilit în 
R. D. Germană în baza dreptului 
de azil care le-a fost acordat de 
guvernul R.D. Germane. Recent, 
autoritățile britanice de ocupație 
au cerut autorităților sovietice să 
permită o întrevedere între repre
zentanții englezi și foștii soldați 
englezi cu care să discute despre 
reîntoarcerea acestora în Marea 

nătatea poporului chinez numai a- 
cei care încearcă să nesocotească 
faptele incontestabile, să nesoco
tească un asemenea eveniment is
toric, de cea mai mare importanță, 
cum a fost crearea Republicii 
Populare Chineze.

China veche, semicolonială, nu 
mai există. China a încetat .pen
tru totdeauna de a mai fi un o- 
biect de joc al statelor imperialis
te. Republica Populară Chineză se 
construiește, crește și se dezvolta. 
Succesele ei economice, întărirea 
continuă a orînduirii democrat- 
populare, au determinat creșterea 
influenței Chinei noi pe arena in
ternațională.

Politica de pace a Republicii 
Populare Chineze a fost unanim 
recunoscută de toate popoarele. 
Pozițiile internaționale ale Chinei 
roi s-au întărit nemăsurat" de 
mult. Pînă în prezent, 25 de state 
mari și mici, cu o populație de 
aproximativ un miliard de oameni, 
au stabilit sau sînt pe cale să 
stabilească relații diplomatice cu 
Republica Populară Chineză.

Puterea crescîndă a Republicii 
Populare Chineze, lărgirea conti
nuă a legăturilor ei politice și e- 
conomice, determină rolul și în
semnătatea Chinei noi în lupta 
pentru slăbirea încordării interna
ționale. Numai acei care tind în 
mod conștient să împiedice destin
derea încordării internaționale, pot 
ignora drepturile și interesele le
gitime ale marelui stat chinez.

(Agerpres)

Britanie. Toți foștii soldați englezi 
au refuzat o asemenea întrevedere 
arătînd că nu sînt de acord cu po
litica de remilitarizare a Germa
niei occidentale dusă de Marea 
Britanie și că preferă să rămînă 
în R. D. Germană pentru a se con
sacra muncii pașnice.

Printre cei care au făcut decla
rații de acest fel se numără foștii 
soldați englezi, J. Hartley, P. Tho
mas, I. Kerr, R. Tyrell, J. Sharp 
și J. Skablan.

Se împlinesc astăzi 83 de ani de 
la data memorabilă de 18 martie 
1871, cînd populația muncitoare a 
Parisului, în frunte cu proletaria
tul, a doborît de la cîrmă guver
nul . reacțiunii burgheze. în frunte 
cu trădătorul Thiers, înălțînd dea
supra Parisului steagul roșu al 
revoluției. Cîteva zile mai tîrziu 
poporul înarmat a proclamat o 
formă de stat necunoscută pînă 
atunci în istorie — Comuna. In 
cadru! Comunei, proletariatul de
venea, pentru prima oară, din 
clasă asuprită, clasă dominantă.

In primăvara anului 1871, pro
letariatul înarmat al capitalei 
franceze apăra curajos orașul îm
potriva trupelor asediatoare ale 
militariștilor germani. Guvernul 
burghez al lui Thiers — primul 
guvern al noii republici după că
derea lui Napoleon III — se te
mea însă mai mult de muncitorii' 
francezi înarmați decît de trupele 
invadatoare prusace. El n-a șovăit 
să cadă la înțelegere cu Bismarck, 
să trădeze interesele patriei și să 
organizeze masacrarea batalioane
lor de muncitori patrioți din Garda 
Națională.

Măturat de eroica răscoală care 
a proclamat Comuna din Paris la 
18 martie, guvernul trădător ap 
lui Thiers fuge la Versailles, de 
unde pune la cale înnăbușirea în 
sînge a Comunei. Timp de 72 de 
zile comunarzii au dovedit un e- 
roism legendar în lupta împotriva 
armatelor reacționare franceze spri
jinite de trupele lui Bismarck. 
30.000 de apărători ai Comunei au 
fost uciși de reacțiunea franceză, 
alte zeci de mii au fost aruncați 
în temnițe.

Comuna din Paris, cu toate că 
nu și-a atins țelul, a constituit o 
experiența istor'că do o uriașă în
semnătate în lupta clasei munci
toare internaționale. Scurtă dar 
glorioasa existență a Comunei a 
oglindit înaltele însușiri morale 
ale clasei muncitoare: combativi
tatea și voința ei dîrză, patriotis

Lucrările Congresului al V-lea al Partidului Comunist 
din Indonezia

DJAKARTA (Agerpres). — 
TASS

La 16 martie, Congresul al V-lea 
al Partidului Comunist din Indo
nezia și-a continuat lucrările. La 
congres au avut loc dezbateri pe 
marginea raportului lui Aidit, se
cretarul general al C.C. al Parti
dului Comunist din Indonezia, cu 
privire la programul partidului și 
la problemele agrare.

Pe lîngă reprezentanții organi
zațiilor de partid, la congres asis
tă reprezentanți ai Federației cen

CONGRESULUI AL V-LEA
AL PARTIDULUI COMU NIST DIN INDONEZIA

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice trimite un salut frățesc participan- 
ților la Congresul al V-lea al Partidului Comunist din Indonezia. Partidul Comunist din Indonezia 
a străbătut o cale de luptă grea împotriva dominației cotropitorilor străini, unind pe muncitori, ță
rani și toate forțele progresiste din Indonezia în lupta pentru independența națională a țării lor, pen
tru interesele vitale ale maselor largi populare, pentru pace.

Urăm Partidului Comunist din Indonezia noi succese în lupta sa victorioasă pentru întărirea 
partidului, pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii din Indonezia, pentru pace între 
popoare.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST
AL UNIUNII SOVIETICE

După citirea telegramei, în sală adresa Partidului Comunist al rilor săi.
au răsunat aclamații entuziaste la Uniunii Sovietice și a conducăto-

Ministrul afacerilor externe al Canadei critică politica externă a S. U. A
WASHINGTON (Agerpres). — 

TASS transmite:
Luînd cuvîntul la 15 martie la 

Clubul național al presei, minis
trul afacerilor externe al Canadei, 
Pearson, a criticat politica S.U.A. 

mul și internaționalismul ei înflă-. 
cărat, marile ei capacități crea
toare și organizatoare, eroismul ei 
măreț. Toate hotărîrile și măsurile 
luate de Comună în cursul celor 
72 zile de existență arătau că a- 
ceastă „guvernare a clasei munci
toare" cum a numit-o Marx — 
constituie o încercare eroică a pro
letariatului de a se elibera pe sine 
și întreaga societate din jugul ex
ploatării și asupririi.

Comuna din Paris a fost pro
clamată într-o perioadă istorică în 
care condițiile economice nu erau 
încă coapte pentru victoria revo
luției. In același timp, proletaria
tul parizian era lipsit de un par
tid cu adevărat revoluționar, ca
pabil să-l conducă în luptă. Co
muna n-a izbutit să realizeze ali
anța clasei muncitoare cu țărăni
mea.

Dușmanii clasei muncitoare au 
înfrînt Comuna. Dar cauza ei tră
iește și învinge.. In octombrie 1917, 
ea a devenit o realitate luminoasă 
pe a șasea parte a globului pă- 
mîntesc. Sub conducerea Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice, creat și călit de Lenin, clasa 
muncitoare rusă, în alianță cu 
masele largi ale țărănimii, a răs
turnat puterea capitaliștilor și mo
șierilor și a instaurat dictatura 
proletariatului. Astăzi, Uniunea 
Sovietică, primul stat al muncito
rilor și țăranilor — construește o- 
rînduirea cea mai înaltă — comu
nismul. Ea este bastionul de nă
dejde al tuturor forțelor care lup
tă pentru pace, democrație și so
cialism.

Cauza Comunei din Paris tră
iește și învinge în marea Repu
blică Populară Chineză, în țările 
de democrație populară, care con
struiesc socialismul. Ea a devenit 
o realitate vie în lagărul socialis
mului.

Flacăra Comunei din Paris tră
iește vie în Franța, în lupta pro
letariatului francez pentru apăra

trale a sindicatelor din Indonezia 
(S.O.B.S.I.), ai sindicatului mun

citorilor agricoli (Sarbupri), ai u- 
niunilor țărănești-democrate.

Delegații au ascultat cu viu in
teres cuvîntările rostite de Aidit, 
Nioto, Sudisman, membri ai Bi
roului Politic al Partidului Comu
nist din Indonezia, și de alții, care 
au făcut o analiză a actualei si
tuații politice din Indonezia și a 
sarcinilor ce revin poporului indo
nezian în lupta pentru indepen

Pearson s-a plîns că în poTitica 
lor externă S.U.A. nu prea țin sea
mă de părerile și interesele „alia- 
ților" lor și în special de cele ale 
Canadei. Soarta Canadei, care a- 
bia s-a eliberat din situația de co

rea independenței naționale, pen
tru pace și o viață mai bună.

Din anii Comunei și pînă acum 
poporul francez a avut de suferit 
în trei rînduri de pe urma milita
rismului german întruchipat pe: 
rînd în Bismarck, Wilhelm II și. 
Hitler. Astăzi, ca urmare a unelti
rilor cercurilor agresive interna
ționale, națiunea franceză este din 
nou amenințată de primejdia re
nașterii dușmanului ei de moarte,, 
militarismul german. Ca și pe 
vremea thiers-ilor anului 1871, se 
găsesc și astăzi unii guvernanți 
gata să pactizeze cu dușmanul, să 
ridice în slăvi așa-zisa „comuni
tate defensivă europeană", sub pa
ravanul căreia cercurile agresive 
din S.U.A. se străduiesc să reîn
vie Wehrmachtul hitlerist.

Dar patrioții francezi, credin
cioși tradițiilor glorioase ale revo
luționarilor francezi, sînt plini de 
hotărîrea de a-și .feri patria de pri
mejdia unei a patra cotropiri din 
partea militarismului german. Par
ticularitatea luptei patriotice din. 
Franța de astăzi o constituie fap
tul că ea unește oameni aparținînd 
celor mai diferite pături, în apăra
rea independenței naționale a ță
rii. Cei mai dîrzi luptători pentru 
onoarea Franței, pentru interesele, 
vitale ale poporului ei, sînt comu
niștii, eroicii urmași ai comunar
zilor anului 1871.

Cauza căreia i s-au jertfit eroicii 
combatanți ai Comunei din Pa
ris însuflețește astăzi în luptă pe 
oamenii muncii liberi din țările la
gărului socialismului, insuflă cu
raj și bărbăție milioanelor de oa
meni din Franța, din Italia, din 
alte țări capitaliste, precum șî din 
țările dependente și coloniale. Ori- 
cît ar unelti reacțiunea interna
țională, oricîte crime ar pune la 
cale, ea nu va izbuti să împiedice 
dezvoltarea societății, să oprească 
în loc mersul istoriei. Realitățile 
secolului XX arată convingător cît 
sînt de zadarnice asemenea încer
cări! (Din Scînteia nr. 2923) 

dența națională, pentru prietenie' 
și pace între popoare.

Participanții la congres au as
cultat cu mare atenție telegra
mele de salut primite din partea 
partidelor frățești din China, In
dia, Ungaria, Cehoslovacia, BuL 
garia, Romîni-a, Olanda, Taylan- 
da, Malaya și alte țări. Telegra
ma de salut din partea Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice a fost în- 
tîmpinată cu ovații furtunoase.. 
Iată textul acestei telegrame : 

lonie, „este hotăirîtă nu de noi în
șine, ci de dincolo de hotarele 
noastre", a declarat Pearson.

După spusele lui Pearson, o a- 
semenea politică provoacă îngrijo
rarea canadienilor.
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