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Oameni ai muncii din agricultură! Folosiți 
din plin metodele agrotehnice înaintate pentru 

sporirea producției agricole, pentru ridicarea 

propriului vostru nivel de trai, pentru ridicarea 

buneistări materiale și culturale a poporului 
nostru muncitor !

Să aplicăm întocmai metodele agrotehnice 
înaintate

De mai bine de două săptămîni, 
în întreg raionul nostru au înce
put însămînțările de primăvară. 
Țăranii muncitori cu gospodării 
individuale, membrii gospodăriilor 
agricole colective, ai întovărășiri
lor agricole, muncitorii din gospo
dăria agricolă de stat și S.M.T., 
răspunzînd chemării partidului și 
guvernului de a spori producția a- 
gricolă la hectar, au pornit la 
muncă hotărîți ca în acest an să 
zmuilgă pămîntului recolte bogate.

Anul trecut, gospodăriile noas
tre colective, întovărășirile agri
cole și numeroși țărani cu gospo
dării ’ individuale, lucrîndu-și pă- 
mîntul după regulile agrotehnice 
înaintate și folosind ajutorul mare 
pe care-1 acordă statul nostru de
mocrat-popular, au cules aseme
nea recolte la care nici nu se aș
teptau. Gospodăria colectivă din 
Obreja, de pildă, însămînțînd po
rumb de bună calitate, în pămînt 
bine pregătit și efectuînd îngriji
rea acestei culturi conform reguli
lor agrotehnice, a recoltat în me
die peste 4.600 kg. porumb boabe 
la hectar. De asemenea, mulți ță
rani cu gospodării individuale, ca 
Breazu Nicolae și Comșa Simion 
din Mihalț, Jurca Emil din Galtiu, 
Muntean Teodor din Ciugud și al
ții care și-au lucrat pămîntul după 
sfaturile tehnicienilor, au cules re
colte de grîu, porumb, cartofi și le
gume cu mult mai mari ca acei care 
au lucrat după metode învechite.

in lupta pentru recolte bogate, 
folosirea metodelor agrotehnice 
constituie chezășia succesului.

In numeroase comune și sate din 
cuprinsul raionului, țăranii cu 
gospodării individuale, colectiviștii 
și întovărășiții fiind mobilizați de 
organizațiile de bază și de sfaturi
le populare, se străduiesc zi de zi 
să traducă în fapt prevederile Ho- 
tărîrii guvernului și partidului din 
3 martie, pregătind bine terenul și 
însămînțînd în epocile optime. In 
comuna Almașul Mare, pînă în 
ziua de 25 martie, țăranii munci
tori au însămînțat cu grîu, orz și 
jvăz peste 300 ha.

Trebuie spus însă că în raionul 
nostru sînt numeroase cazuri cînd 
regulile agrotehnice nu sînt .apli
cate întocmai, cînd obiceiurile îna
poiate „din bătrîni” nu sînt com
bătute cu toată tăria. Aceasta o 
dovedește însuși faptul că lucră
rile de grăpare pentru menținerea 
umezelii în pămînt s-au făcut pînă 
în prezent în proporție de numai 
10 la sută. Apoi tehnicienii secției 
agricole a sfatului popular raional 
lasă ca în multe comune arăturile 
adînci de toamnă să fie întoarse 
din nou, în loc ca eile să fie numai 
grăpate.

In mod cu totul necorespunzător 
se desfășoară și însămînțările în 
unele comune, ca de pildă, în 
Benic, Cricău, Hăpria și Oarda de 
os. Datorită nepăsării cu care 

privesc sfaturile populare și orga
nizațiile de bază problema îndru
mării și mobilizării țăranilor mun
citori, în aceste comune s-a însă
mînțat prea puțin, deși condițiile 
solului sînt favorabile.

Se poate spune că o mare vină 
pentru tărăgănarea însămînțărilar 
o au tehnicienii sfatului raional, 
care încă nu privesc cu suficient 
simț de răspundere această impor
tantă problemă. Așa se explică de 
ce în raion pînă în prezent s-au 
însămînțat numai 44 ha. floarea 
soarelui, iar colectiviștii din Țelna 
n-au știut că poate fi însămînțată 
floarea soarelui, decît în ziua de 25 
martie cînd a venit președintele gos
podăriei la sfatul popular raional. 
Ce altfel de muncă, decît birocra
tică se poate numi aceasta din par
tea secției agricole a sfatului popu
lar raional, sau cum așteptăm să 
se aplice regulile agrotehnice, dacă 
îndrumările se dau ia raion.

Țăranii muncitori din raionul 
nostru sînt dornici să folosească 
metodele înaintate agrotehnice, do
resc să cunoască căile care duc 
la sporirea producției, dar pentru 
aceasta se cere o largă muncă de 
popularizare a metodelor înaintate 
din agricultură. Din păcate în raio
nul nostru, deși există mulți frun
tași ai recoltelor bogate, pînă în 
prezent n-au fost organizate decît 
puține consfătuiri în care aceștia 
să vorbească țăranilor muncitori 
despre felul cum și-au muncit ei 
pămîntul pentru a obține asemenea 
recolte. In multe cămine culturale, 
ca la Teiuș, Hăpria etc., nu se țin 
cu regularitate conferințe legate de 
popularizarea metodelor înaintate 

și care să combată metodele îna
poiate de a însămînța porumbul 
„cînd cîntă cucul", mușuroitul, etc.

Sarcină principală a tehnicieni
lor este de a se interesa nu numai ca 
însămînțările să fie făcute la timp, 
ci ele să fie făcute cu semințe con
diționate, în teren bine pregătit și 
după metodele cele mai înaintate. 
Pe primul plan trebuie să stea, de 
asemenea popularizarea și extinde
rea în cultura porumbului, a floa- 
rei soarelui, cartofului și a altor 
prășitoare, a metodei de însămîn- 
țare în cuiburi așezate în patrat, 
în cultura legumelor, a plantării 
lor în ghivece nutritive, iaroviza- 
zarea cartofilor și cultura de vară 
a lui. Să fie lichidată tendința dă
unătoare din practica unor tehni
cieni de a nu populariza aceste 
metode pe motiv „că nu se aplică".

In lupta pentru o recoltă bogată, 
organizațiile de bază și sfaturile 
populare trebuie să-și dovedească 
tot spiritul lor de inițiativă. Co
muniștii, deputății și membrii or
ganizațiilor de masă să fie pri
mii în aplicarea regulilor agroteh
nice înaintate și prin exemplul lor 
personal să mobilizeze țărănimea 
muncitoare de a lupta cu toate forțe
le pentru a spori producția agricolă.

înarmați cu cunoștințe agricole 
complete, cu exemple locale, agita
torii trebuie să explice țăranilor 
muncitori de ce este necesar să a- 
plice regulile agrotehnice și să 
demaște orice încercare de sabo
taj a chiaburilor și uneltelor lor.

Oameni ai muncii din agricultu
ră ! Aplicați întocmai regulile a- 
grotehnice — chezășia recoltelor 
bogate 1

Pentru sporirea producției agricole
Angajamentele membrilor gospodăriei agricole colective 

„Partizanii Păcii" - Cistei
Hotărîrile Plenarei lărgite a C.C. 

al P.M.R. din august 1953, pune în 
fața noastră mari salrcini. Gospo
dăriile colective existente, conso- 
lidîndu-se din punct de vedere e- 
conomico-organizatoric, trebuie să 
se transforme în adevărate centre 
de atragere a țărănimii muncitoare 
spre formele de producție socia
liste în agricultură. Pentru a de
veni un exemplu demn de urmat, 
noi colectiviștii din Cistei sîntem 
hotărîți să sporim producția de 
cereale-marfă, de cartofi și legume, 
cît și producția animală.

Răspunzînd chemării participan- 
ților la consfătuireal pe țară a frun
tașilor în producție la cultura po
rumbului, cartofului și a sfeclei de 
zahăr, ne luăm următoarele anga
jamente :

— Să depășim producția plani
ficată la hectar, la grîu cu 300 
kg., la orz de toamnă cu 300 kg., 
la porumb cu 1.000 kg., la cartofi 
de toamnă cu 5.000 kg., la cartofi 
de vară cu 2000 kg., la floarea soa
relui cu 300 kg.

— Să realizăm peste producția 
totală planificată 20.000 kg. legu
me și zarzavaturi

— Să depășim planul global la 
producția vegetală cu 208/».

— Să dăm peste sarcinile planu
lui anual 3.000 litri lapte vacă.

— Prin folosirea zărului de la 
ferma, de vaci și de oi, vom crește 
și îngrășa peste plan 20 porci.
Președintele gospodăriei colective

DOBIRTA MIHAIL

Urmează exemplul tractoriștilor de la S. M. T. Peciul Nou
Colectivul de tractoriști, tehni

cieni, ingineri și funcționari de la 
S.M.Ț. Alba, au primit cu multă 
satisfacție angajamentul luat de 
către mecanizatorii de la S.M.T. 
Peciul Nou, regiunea Timișoara. .

In cadrul unei consfătuiri de 
producție, ei s-au alăturat S.M.T.- 
iștilor de la Peciul Nou, răspun
zînd prin angajamentul lor care 
cuprinde printre altele :

— Depășirea planului anual de

Satul Șard, duminica trecută, 
învesmîntat în haine de măreață 
sărbătoare, a trăit un eveniment 
deosebit.

Aici, 18 familii de țărani mun-. 
citori din sat — care în trecut au 
suferit din plin povara exploatării 
chiaburilor Dumitreanu Felix, 
Sas Margareta, Lupean loan și 
alții, — convinși pe deplin că ade
văratul drum ce duce la belșug și 
fericire este gospodăria colectivă, 
și-au unit pămîntul lor răzleț în 
suprafață de peste 52 hectare și au 
pus bazele gospodăriei colective 
„Nicolae Bălcescu".

Tovarășul Munteanu Aurel, pre
ședintele comitetului de inițiativă, 
prezentînd darea de seamă a spus.

— Să se depășească planul de 
fătări la ferma de porci cu 25%.

— Pentru asigurarea bazei fu
rajere, vom depăși producția pla
nificată de grosiere și suculente cu 
15%.

— Să depășim planul de insilo- 
zare a furajelor cu 20%.

Pentru realizarea acestor anga
jamente vom folosi următoarele 
metode agrozootehnice :

— vom îngrășa suplimentar cu 
îngrășăminte chimice 34 hectare 
grîu de toamnă.

— vom aplica grăpatul de pri
măvară la toate culturile de toatnnă.

— vom însămînța în cuiburi dis
puse în pătrat 30 hectare porumb.

— vom prăși întreaga suprafață 
însămînțată cu porumb de trei ori 
și fără mușuroi.

— vom face polenizarea artifi
cială suplimentară la întreaga su
prafață de porumb, la floarea soa
relui, și la lucerna de sămînță.

— vom extinde suprafața de ră
sadnițe cu 424 m.p.

— vom însămînța în cuburi nu
tritive. 45 m.p. de răsadnițe cu i-oșii 
și castraveți.

— vom mecaniza cu ajutorul 
S.M.T.-ului sistemul de irigație a 
întregii suprafețe cultivate cu le
gume și zarzavaturi.

— vom îngrășa suplimentar le
gumele și zarzavaturile cu îngră-

Secretarul organizației debazăU.T.M. 
C1RNAȚ MARIA

producție cu 5%, iar planul 
campaniei de primăvară cu 10% ;

— terminarea lucrărilor de pri
măvară cu 5 zile înainte de ter
men, realizînd sarcinile de plan pe 
feluri de lucrări la un înalt nivel 
agrotehnic;

— să obțină sporuri de producție 
pe terenul unde lucrează, la po
rumb cu 300 kg. la hectar, la car
tofi cu 3000 kg., iar la floarea soa
relui cu 200 kg.;

Pe drumul belșugului și fericirii
— Dacă noi am reușit astăzi să 
sărbătorim constituirea gospodări
ei noastre colective „Nicolae Băl
cescu" din Șard, aceasta o dato
răm în primul rînd partidului nos
tru care ne ajută și ne îndrumea- 
ză zi de zi, precum și Uniunii So
vietice care ne-a scăpat de robia 
fascistă și ne sprijină permanent cu 
bogata sa experiență.

Munca n-a fost ușoară — a spus 
tovarășul Muntean Aurel — dar 
avînd în frunte pe comuniști, am 
reușit să trecem peste greutăți și 
să înfruntăm cu hotărîre uneltirile 
chiaburilor.

Fericiți și încrezători în drumul 

șăminte chimice în timpul vege
tației.

— vom grăpa întreaga supra
față de lucernă, trifoi și fînațe na
turale.

— vom hrăni rațional vacile, ți- 
nînd seama de greutatea! și 
producția de lapte a fiecăreia.

— vom aplica masajul ugeru
lui înainte de muls.

— vom extinde aplicarea meto
dei alăptării vițeilor la găleată.

— vom continua munca de îm
bogățire a cunoștințelor profesio
nale ale colectiviștilor și în deo
sebi al acelora care muncesc în 
fermele zootehnice și la grădina 
de legume.

— vom lua toate măsurile pen
tru îmbunătățirea organizării mun
cii pe brigăzi și echipe, aplicarea 
principiului răspunderii personale, 
cît și respectarea întocmai a pre
vederilor statutului.

— vom urmări respectarea nor
melor și vom ține o strictă eviden
ță a zilelor-muncă.

— vom retribui munca colecti
viștilor în raport cu producția me
die la hectar obținută de fiecare 
brigadă și echipă.

Pentru traducerea în viață a an
gajamentelor luate, noi, membrii 
gospodăriei agricole colective 
„Partizanii Păcii" din satul Cistei, 
vom organiza cît mai temeinic între
cerea socialistă între brigăzi, echi
pe și colectiviști.

Secretarul organizației de bază P.M.R.
CIRNAȚ VALER

—- asigurarea cu echipament de 
protecție, o bună cazare și ali
mentare a tractoriștilor la locul 
de muncă, etc.

Colectivul de muncă de la 
S.M.T. Alba, îndrumat de organi
zația de bază, este hotărît să lup
te cu toate forțele pentru îndeplini
rea angajamentului luat, pentru ri
dicarea producției agricole la hec
tar.

ce și l-au ales, colectiviștii au serbat 
această zi într-o caldă înfrățire îm
preună cu muncitorii, colectiviștii 
de la Țelna, Benic, Oîejdea, Teiuș, 
precum și numeroși întovărășiți și 
țărani cu gospodării mici și mij
locii din împrejurimi, veniți la a- 
ceastă mare sărbătoare.

Elanul și încrederea nestrămu
tată în victoria deplină stăpînea 
pe toți colectiviștii tinerei gospo
dării. Pe fețele lor se putea citi 
bucuria și hotărîrea fermă de a 
lupta și de a învinge, de a face 
ca gospodăria lor să înflorească, să 
se dezvolte multilateral, să obțină 
producții îmbelșugate, făcînd ast
fel viața colectiviștilor mai fru
moasă, mai bună.



Din experiența fruntașilor din agricultură
Voi spori producția de legume și zarzavaturi

Concursul echipelor culturale din raion
Rezultatele frumoase obținute în 

anul trecut m-au îndemnat ca în 
scrisoarea de față să arat felul 
cum am lucrat eu grădina de legu
me, ce metode am folosit de am 
putut obține o producție mare de 
legume și zarzavaturi.

Citind din cartea cu regulile a- 
grotehni-ce și ascultînd sfaturile 
tehnicienilor în tot timpul anului, 
eu m-am străduit să muncesc bine 
pămîntul și să aplic toat6 lucră
rile de întreținere a plantelor la 
timp.

Astfel, înainte de toate, prima 
mea grijă este să asigur semin
țele de legume necesare din cel 
mai bun soi. Pentru producerea a- 
cestor semințe eu repartizez în 
fiecare an cîțiva metri pătrați de 
teren pe care-1 îngrijesc cu mulTă 
atenție. Ur-mînd sfaturile agroteh
nice, răsadurile le-am pregătit în 
răsadnițe calde, aplicîndu-le tot 
timpul lucrările necesare de între
ținere, cum ar fi : udatul, pfivitul, 
răritul, aerisirea etc.

încă din toamna anului 1952, pe 
0,25 ha. teren pe care l-am a- 
les pentru a-1 cultiva cu legume și 
zarzavaturi, am adus și am răs- 
pîn-dit cam 7.000 kg. gunoi de 
grajd bine putrezit, iar după două 
zile l-am îngropat sub brazdă, în 
urma unei arături făcute la adîn- 
cimea de circa 20 cm.

Primăvara, pe Ia sfârșitul lunii 
martie, am trecut cu grapa peste 
arătura făcută de cu toamnă, pen
tru ca pămîntul să-și păstreze u- 
tnezeala. Mai tîrziu, în luna apri
lie, am mai trecut de două ori cu 
prășitoarea, pentru a fărâmița pă
mîntul și >a-l curăța de buruieni.

29.524 kg. sfeclă
In satul nostru mulți țărani 

muncitori, pe lingă cereale și le
gume mai cultivă și sfeclă de za
hăr, cultură cu care ei s-au obiș
nuit și o cultivă cu plăcere. Sfa
turile și îndrumările date de tehni- 
c'enii ce muncesc în această ra
mură pe teren, ne ajută să obținem 
recolte bogate.

Eu cultiv sfeală de mai -mulți 
ani și mă străduiesc să lucrez bine 
pămîntul, știind că munca îmi va 
fi răsplătită din plin la culegerea 
și predarea recoltei.

De pildă, în anul trecut de pe o 
suprafață de 42 ari, am recoltat și 
am predat fabricii de zahăr de la 
Eod 12.400 kg. sfeclă, ceea ce în
seamnă că am obținut o producție 
de 29.524 kg. la hectar. La această 
producție am ajuns numai respec- 
tîind cu strictețe instrucțiunile șl 
regulile agrotehnice recomandate 
de tehnicieni.

Astfel, în vara anului 1952, 
după ce am recoltat grîul, în ziua 
cînd am terminat de secerat, am 
și făcut dezmiriștitul printre clăi, 
la adâncime de 6—7 cm. In 
toamnă, în jurul datei de 15 
octombrie, am -cărat 16 care de 
gunoi de grajd pe care l-am îm
prăștiat și făcînd o arătură ad-î-ncă 
de peste 25 cm. am îngropat gu
noiul sub brazdă. Odată cu veni
rea primăverii, după ce pămîntul 
s-a zvîntat, l-am grăpat. La înce
putul lui aprilie am făcut o arătu
ră ușoară de 8—12 cm. și am se
mănat cu mașina la distanța de 
30 cm. între rînduri. Trebuie să 
arăt că dacă dădeam numai o gra
pă și apoi semănăm, aș fi făcut 
și mai bine și sigur obțineam o 
producție și mai mare la hectar. In 
acest an așa voi face. O -altă gre- 
șa-lă pe care am făcut-o este că 
nu am ridicat îngrășămintele chi

Am împărțit apoi terenul în par
cele potrivite pentru fiecare cul
tură.

Cînd am făcut plantatul pe aceste 
parcele am avut grijă ca răsadurile 
să fie viguroase și sănătoase și 
totodată am ales timpul cel mai 
potrivit în așa fel ca vremea să 
fie răcoroasă.

In timpul dezvoltării plantelor 
am căutat să fac toate lucrările de 
întreținere la timp. Astfel eu am 
efectuai răritul plantelor dese și 
ori de cîte ori era nevoie am fă
cut plivitul și udatul grădinii.

Am prășit apoi de cinci ori prin
tre rînduri, fărămițînd pămîntul 
pentru a-i menține umezeala și a 
distruge buruienile.

In urma acestor lucrări, am reu
șit ca pe o suprafață de 0,10 ha. 
să recoltez cantitatea de 3.000 kg. 
varză de toamnă. De asemenea 
pe o suprafață de 0,05 ha. cultivată 
cu roșii am obținut cantitatea de 
2000 kg. Recolte asemănătoare am 
obținut la ardei, ceapă, castraveți 
etc., pe care în mare parte le-am 
valorificat prin cooperativa din 
sat și pe piața orașului, realizînd 
venituri frumoase.

Eu sînt hotărît ca și în anul a- 
cesta să pregătesc toate lucrările 
din timp, așa cum cere agromini- 
mul și să depun toate forțele și 
priceperea mea, pentru a obține o 
recoltă și mai sporită de legume 
și zarzavaturi.

HARFAȘ ȘTEFAN
țăran muncitor din comuna

Bărăbanț

de zahăr la hectar
mice repartizate mulțumindu-mă 
numai cu îngrășarea pămîntu- 
lui făcută în toamnă.

După însămînțare am avut gri
jă să tăvălugesc pămîntul, pentru 
a se lega mai bine sămânța de pă- 
mînt, iar la opt zile cînd sfecla a 
răsărit și a -ajuns la două frun
zulițe, am făcut prima prașilă pen
tru a sparge scoarța, a păstra u- 
mezeala în pământ și a distruge 
buruienile ce au ieșit.

Cam la două săptămîni după a- 
ceia -am făcut a doua prașilă și 
în -același timp și buchetatul 
lăsînd cîte 3-4 fire la un Joc, iar la a 
treia prașilă am făcut răritul defi
nitiv, lăsînd cîte o plantă din cele 
mai puternice, la distanța de 18— 
20 cm. un-a de alta, apoi am mai 
dat o prașilă, deci în total patru 
prașile.

Toamna am făcut culesul cînd 
sfecla -avea cel mai mare procent 
de zahăr, iar frunzele și coletul 
care este un nutreț foarte bun, 
le-am folosit -ca hrană la vite.

Pentru sfecla predată, am pri
mit drept plată peste 2.000 lei, 30 
kg. de zahăr și 30 metri de pînză 
și stambă. Hotărî-rea guvernului cu 
privire la îmbunătățirea sistemu
lui de contractare a plantelor teh
nice din acest an, acordă avantaje 
mult mai mari cultivatorilor de 
sfeclă.

Anul acesta eu voi cultiva din- nou 
sfeclă și sînt hotărît să -aplic toate re
gulile agrotehnice, pentru a depăși 
producția obținută anul trecut cu 
30%, conștient că astfel voi contri
bui tot mai mult l-a creșterea pro
ducției de zahăr, la îmbunătățirea 
condițiilor de trai a celor ce mun
cesc.

INDREI MACAVEI
țăran muncitor din satul Coșlariu

Mîndria satului
Cînd vestea organizării celui de 

al IlI-lea concurs pe. țară a echi
pelor de amatori se răspîndi și în 
comuna Stremț, oamenii au -primit-o 
cu multă bucurie gîndindu-se încă de 
atunci la bun-a organizare -a echi
pelor. De altfel, în a-cest sat, cîn- 
tecele și jocurile, populare sînt o 
tradiție. Ele se moștenesc din ge
nerație în generație și toți le cîntă 
și le joacă indiferent de vîrstă. 
Conducerea căminului cultural, cu 
sprijinul organizației de partid și 
a sfatului popular, și-a organizat 
și instruit echipele, chiar din pri
mele zile.

Ziua concursului a sosit. Satul 
părea că -trăiește o zi mai însem
nată decît celelalte zile -ale anului. 
Ici colo pe case și garduri erau 
prinse lozinci mobilizatoare în ve
derea concursului. Un grup de oa
meni, prin-seră în apropierea șco
lii o discuție, unii susțin-înd că jo
curile „haidăul" și „călușerul" sînt 
mai frumoase decît „bătuta”, alții 
invers. In timp ce discutau, spre 
ei se îndrepta Puia Adrian, un om 
vînjos, poreclit în sat și „vătaful", 
adică -conducătorul echipei de joc.

— Ia mai lăsați cu vorbele! O 
să vedeți care o fi -mai frumos. Tu 
ce zici Nicolae ? Gîldea Nicolae îl 
privi mai întîi -pe Adrian și pe ur
mă se adresă și celorlalți cu voce 
tare — și u-n-a și alta sînt frumoa
se. Cu jocurile -noastre ne mîn- 
drim. Apoi îți vedea și dumnea
voastră îndată...

După cîtva timp cortina se des
chise și -pe scenă își făcu apariția 
o echipă formată din flăcăii satu
lui Geoagiul de Sus. In interpreta
rea muzicii, Pop Sabin, conducăto
rul echipei, începu să-și arate mă-

Sala spațioasă a căminului cul
tural din Galda de Jos a devenit 
neîncăpătoare. Un număr mare de 
cetățeni au venit să participe la des
fășurarea fazei comunale de con
curs. O lovitură de tobă curmă 
orice discuții, iar liniștea se aș
ternu în întreaga sală. Cortina se 
desprinse făcîndu-și apoi apariția 
formația corului căminului cultural 
din Galda de Jos. De odată, golul 
de liniște ai sălii se umplu de me
lodia plăcută a cântecului „La

Să fie lichidate lipsurile de la cooperativa „Plugarul" din comuna Mihalț
Deși a obținut unele succese, 

cooperativa „Plugarul" din co
muna Mihalț, care are 6 magazine 
mixte și o bodegă, mai are încă 
serioase lipsuri în ceea ce privește 
sarcinile ce-i revin în cadrul co
merțului cooperatist.

La magazinul Nr. 1 din Mihâlț, 
de pildă, a cărui gestionar este 
tov. Mun-teanu Ion, se observă o 
lipsă totală de simț și gust în 
aranjarea mărfurilor, neținîndu-se 
cont de aranjarea lor pe grupe de 
sortimente. Mai grav este însă -fap
tul că Ih majoritatea mărfurilor nu 
este afișat prețul, iar cumpărăto
rului, care nu are posibilitatea de 
a cunoaște prețurile, de cele mai 
multe ori- i se înca-sează un preț 
mai mare decît cel real. Așa s-a 
întîmplat în ziua de 13 martie, 
cînd gestionarul Munteanu Ion, 
vînzînd tovarășei Pop Paraschiva 
din Mihalț, 1,30 m. de stofă, a în
casat de la aceasta 85 lei pe me
tru, în loc de 81,10 lei cît era pre
țul real, astfel că acest gestionar 
necinstit a încasat în plus 5,27 lei. 
Contrariu instrucțiunilor ce le are, 
acesta nu eliberează niciodată bo
nuri pentru marfa vîndută spre a

In ziua de 21 martie a.c. s-a des
fășurat în comunele : Stremț, Mi
halț, AlmaȘul Mare, Zlatna, Hă- 
pria, Berghin, Galda de Jos, Bără
banț și Feneș, faza comunală a ce
lui de al !II-lea concurs pe țară a 
echipelor de amatori. Dăm cîteva 
aspecte de la concurs : 

estri-a împreună cu ceilalți în exe
cuția unui joc de „bîtă“ originar 
din sat. Ropote de -aplauze răs
plătiră la sfârșitul jocului pe tine
rii amatori.

Programul Geoagiului de Sus 
s-a terminat și pe scenă pătrunde 
în ordine perfectă corul căminului 
cultural din Stremț. Coriștii, atenți 
la mîna dirijorului, cîntau voioși 
bucățile prevăzute în caietul de 
concurs. Cetățenii admirau pe ba
sistul Pop Adrian în- vîrstă de 60 
de ani, a că-rei voce răsuna 
puternic în sală. De asemeni 
Puia Traian și ceilalți jucători au 
dovedit în fața mulțimii că tot a- 
tît de frumoase sînt jocurile „bă
tuta" ca și „haidăul” sau „căl-u- 
șerul”.

Cu multe aplauze au fost întâm
pinați soliștii vocali Afrirn Maria 
și Capătă Traian. Ei și-.au arătat 
pregătirea însăși prin cîntecele ce 
le-au executat l-a un nivel ridicat.

Soliștii instrumentiști Pușcaș Ște
fan la acordeon, și Man Gheorghe 
la clarinet, au dat dovadă de o 
înaltă pregătire în executarea cî-n- 
tecelor. Melodiile l-or erau ascultate 
cu deosebit interes de cei prezenți 
în sală și răsplătite cu aplauze 
furtunoase.

Oamenii din Stremț se mîndresc 
cu echipa lor. Și pe bună dreptate, 
cu asemenea oameni te poți mî-ndri 
întotdeauna.

Și pe scenă înfrățiți
fântână”. Cînd ultimele sunete ale 
corului se pierd în acordu
rile instrumentelor orchestrei, 
spectatorii răsplătesc cu un ropot 
de aplauze măestria coriștilor.

Cortina se deschisese din nou. A- 
cum, -pe scenă, apar tineri vîn- 
jcși, cu zîmbete pe buze. Erau 
membrii echipei de jocuri popu
lare romînești a căminului cultu
ral din Galda, care au executat în 
fața spectatorilor frumoasele co
mori ale folclorului nostru popu

nu exista posibilitate de control. 
Tot în același scop, el nu a mai 
făcut înregistrarea mărfurilor în 
caietul gestionarului de dbuă luni, 
iar pentru marfa prevăzută pen
tru comerțul de întîmpinar» nu ți
ne evidență separată. De aseme
nea, buna păstrare a mărfurilor și 
higiena în magazin lașă foarte 
mult de dorit. Gestionarul nu stă 
de vorbă cu cooperatorii spre a 
vedea de ce au ei nevoie și nu se
sizează consiliul cooperativei pen
tru a lua măsuri în vederea unei 
mai bune aprovizionări.

De lipsurile -oare dăinuie de 
mai mult timp la magazinul Nr. 1 
și în mai mică măsură la celelaf- 
te magazine ale cooperativei nu 
este străin nici consiliul coopera
tivei (președinte tovarășul Ordea- 
nu Cornel) care nu ține consfătuiri 
de producție cu gestionarii, nu 
controlează activitatea acestora și 
nu-i trage la răspundere de lipsu
rile lor în muncă.

Consiliul cooperativei se compla
ce ântr-o situație de delăsare de 
nepermis și nu desfășoară pe te
ren muncă de lămurire în pro
blema achizițiilor, nu se îngrijește

Roadele muncii
încă cu o zi înainte, țăranii 

muncitori din- comuna Hăpria și 
satele aparținătoare s-au interesat 
de felul -cum se va desfășura con
cursul. In ziua de 2J martie comi
sia de concurs comunală, făcea ul
timele pregătiri. Curtea căminului 
cultural era din ce în ce mai popu
lată de țăranii muncitori care aș
teptau începerea concursului. De 
odată liniștea a fost întreruptă de 
cîteva chiote vesele. Toate privi
rile se îndreptară spre dealul de 
la marginea satului, de unde își 
făcu -apariția echipa căminului cul
tural din satul Straja și în același 
timp echipele de amatori din 
Drîmbar și Dumitra intrau prin 
celălalt capăt al satului.

Cu multă măestrie tînărul Po
pescu Ioan de la căminul cultural 
din Straja a executat un joc de 
bîtă, iar Cozma Natalia din Drîm
bar și Dobrescu Alexandrina din 
Dumitra au cântat cu multă price
pere doine și c-întece populare re 
mînești. De o bună pregătire și a 
o înaltă măestrie artistică a dat 
dovadă echipa de dansuri populare 
romînești a căminului cultural Sin 
comuna Hăpria. In costumele bo
gate și speci-fice locului, tinerii 
dansatori au executat cele patru 
jocuri care formează suita de dan
suri populare romînești.

Cel de al treilea concurs al e- 
chiipelor artistice de amatori din 
comuna Hăpria s-a desfășurat la 
un Înalt nivel artistic, echipele dînd 
dovadă de o bună pregătire și de 
mult simț de -răspundere în pregă
tirea concursului.

VAIDESEGAN MIRCEA
corespondent

lar. De un mare succes s-a-u bucu
rat cîntecele interpretate de suro
rile Pi-coș, printre care și „sub
țirica". Echipa de dansuri ma
ghiare și-a dovedit măestria prin 
interpretarea dansurilor populare 
maghiare „șeri", „margareta", 
„ci-ardaș” și altele.

Concursul a luat sfîrșit, iar par- 
ticipanților din sală parcă nu le ve
nea să -plece atît de mult le-au plă
cut cîntecele și dansurile populare

CRĂCIUN AUREL
corespondent

în suficientă măsură de completa
rea stocului de mărfuri din comer
țul de întâmpinare, fapt ce contri
buie la nerealizarea planului de achi
ziții. Apoi nu ia nici măsuri -pen
tru a se transporta l-a vreme ce
realele achiziționate. O lipsă în 
această privință o are și comitetul 
de prăvălie, organul de control ob
ștesc (tov. Jeler Nichia, Breazu 
Viorica și Breazu Maria) care nu 
are nici o activitate.

Nu mai puțin se face vinovat de 
lipsurile cooperativei' „Plugarul” 
din Mihalț consiliul U.R.C.A.D. 
Alba (președinte tovarășul Cris- 
tea loan), care nu desfășoară o 
muncă temeinică de îndrumare și 
control pe teren și în special ser
viciul de organizare (responsabil 
Haic Andrei), care trec cu nepă
sare pe lângă astfel de lipsuri.

Pentru îmbunătățirea muncii or
ganizatorice și economice a coo 
perativeî de aprovizionare și des
facere din Mihalț, U.R.C.A.D. Alba, 
prin organele sale de control, și 
în special prin serviciul de orga
nizare, trebuie să desfășoare o 
largă activitate pe teren, ajutînd 
la remedierea lipsurilor.



Antrenarea tineretului
în lupta pentru îndeplinirea hotărîrilor partidului și guvernului

In zilele de 20—21 martie a.c., 
•a avut loc conferința organizației 
raionale U.T.M., care a constituit 
un prilej de analiză a muncii or
ganizațiilor U.T.M. în lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor reieșite din 
hotărîrile partidului și guvernului.

Comitetul raional U.T.M., că
lăuzit de Hotărîrile Plenarei din 
august 1953 a C.C. al P.M.R. 
și Hotărîrea Plenarei a X-a a C.C. 
al U.T.M. și sprijinit de comitetul 
raional de partid — s-a arătat în da
rea de seamă — pe lîngă munca dusă 
pentru îndrumarea organizațiilor 
U.T.M. din întreprinderi, s-a preo
cupat în ultimul timp și de întă
rirea organizațiilor sătești.

Unele organizații de bază U.T.M. 
•sătești, din gospodării colective 
și întovărășiri agricole au cres
cut și s-au întărit, fapt ce a făcut 
ca tinerii din gospodăriile colective 
din Cistei, Obreja și Țelna, mobi
lizați de organizațiile de bază 

' U.T.M. să participe cu regularita
te la cursurile agrozootehnice or

ganizate în cursul acestui an, însu
șind o serie de metode înain
tate ale agriculturii sovietice, ca 
însămînțatul în rîndur^ încrucișate, 
polenizarea artificială, etc., precum 

. și cunoștințe zootehnice în dome
niul creșterii animalelor.

Pentru mărirea producției de 
cereale și a producției de animale 
în anul acesta, comitetul raional 
U.T.M. a acordat o atenție deose
bită. In toate organizațiile de bază 
din comune și sate, din gospodă
rii colective și întovărășiri a- 
gricole s-au prelucrat și explicat 
tinerilor măsurile partidului și gu
vernului în legătură cu creșterea 
continuă a producției de grîu, po
rumb, cartofi, sfeclă de zahăr, etc. 
și în legătură cu dezvoltarea șep- 
telului și creșterea productivității 
lui. In urma acestor prelucrări, 
tinerii din organizațiile U.T.M. 
din satele Glod și Cib, în adunările 
lor au hotărît să organizeze în
trecerea patriotică între ei în 
campania însămînțărilor de primă
vară, luîndu-și angajamente să 
antreneze și pe alți țărani cu gos
podării mici și mijlocii.

Sub conducerea organizațiilor 
.de partid și cu îndrumarea comi-

Dările de seamă și alegerea organelor sindicale

Problema inovațiilor în discuția adunării de alegeri
Zilele acestea muncitorii, tehnicie

nii, inginerii și funcționarii între
prinderii 4 „Ardealul" — s-au 
adunat pentru a-și alege noul 

■comitet sindical pe întreprindere.
Cu acest prilej membrii sindi

catului au avut putința să anali
zeze în spirit critic și autocritic ac
tivitatea vechiului comitet de între
prindere și felul cum au fost rea
lizate obligațiile luate prin con
tractul colectiv de către conduce
rea întreprinderii, în ceea ce pri
vește crearea condițiilor tehnico- 
organizatorice pentru realizarea 
planului de producție pe anul 1953.

Darea de seamă prezentată de 
vechiul comitet a arătat o serie 
de realizări obținute în anul trecut 
printre care și aceia că planul de 
producție pe 1953 a fost îndeplinit 
în 9 luni.

Faptul că darea de seamă a fost 
.afișată cu cîteva zile (înainte, a 
dat posibilitate participanților la 
adunare să critice lipsurile vechiu
lui comitet și să scoată la iveală 
lipsuri pe care darea de.seamă nu 
le-a oglindit. Așa,, de pildă, parti- 
cipa«ții au criticat comitetul de în
treprindere, cît și conducerea ad
ministrativă, pentru că nu s-au

Pe marginea conferinței 
raionale U. T. M.

tetului raional U.T.M., tinerii din 
organizațiile de bază U.T.M. din 
comuna Almașul Mare, satele Cis
tei, Șard și altele, au dus o sus
ținută muncă politică de lămurire 
în rîndul țăranilor muncitori pen
tru predarea cotelor, obținînd re
zultate bune.

Cu toate acestea, pe lîngă reali
zările obținute, darea de seamă, 
cit și discuțiile delegaților și par- 
ticipanților la conferință au scos 
la iveală o serie de lipsuri în ac
tivitatea vechiului comitet U.T.M., 
în domeniul îndeplinirii sarcinilor 
puse de partid în fața tineretului. 
/Membrii vechiului comitet au în
călcat principiul muncii colective 
și au manifestat tendințe de for
malism în folosirea criticii și au
tocriticii, lucru ce a dăunat bunu
lui mers al muncii.

Delegatul Gîlceavă Emil de la 
Școala tehnică de mecanizare a a- 
griculturii a criticat comitetul ra
ional pentru faptul că prea puțin 
s-a preocupat pentru întărirea 
muncii politice în cadrul școlii, 
ceea ce a făcut ca elevii să nu pri
mească o suficientă educație poli
tică. Deși această școală are un rol de 
seamă în formarea tinerilor pentru 
agricultura noastră, tovarășul Fi- 
lus Mihai, prim secretar al comi
tetului raional, în loc să vină în 
mijlocul elevilor — a spus vorbitorul 
— s-a mulțumit să facă control 
prin telefon, iar tovarășul Almă- 
șan Ioniță, șeful secției școli medii 
și pionieri, de la deschiderea școlii 
și piînă la alegerea organelor 'con
ducătoare U.T.M., nu a mai dat 

_pe la școală pentru a sprijini or
ganizația de bază U.T.M. în lichi
darea lipsurilor.

In cuvîntul său tovarășul Haiduci 
Eugen, de la S.M.T. Aiba-Iulia, 
a arătat că darea de seamă a re
ușit să oglindească unele realizări 
obținute, dar nu în aceeași măsură a 
analizat rădăcina lipsurilor. Din cau
za necunoașterii situației de pe 
teren de către membrii comitetului 

preocupat de ridicarea continuă a 
nivelului de trai al muncitorilor, 
lucru ce-1 explică și faptul că la 
cantina din localitate costul unei 
mese este mai mare față de cantinele 
de la celelalte sectoare. Fruntașii 
în întrecerea socialistă nu au fost 
stimulați conform Hofărîrii C.C. al 
P.M.R. și al Consiliului de Mi
niștri.

In cadrul întreprinderii nu se 
duce lupta hotărîfă pentru econo
mii. Serviciile aprovizionare și 
transporturi nu se preocupă de o 
justă chibzuială a - transporturilor, 
făcînd ca în multe cazuri mașinile 
să circule goale. Cabinetul tehnic, 
care are sarcina de a sprijini ino
vatorii în lupta lor pentru noi des
coperiri, a rămas numai pe hîrt'e.

Vechiul comitet de întreprindere 
nu a privit în mod serios proble
ma inovațiilor care a contribuit 
la îmbunătățirea procesului de pro-' 
ducție. De pildă, pentru inovațiile 
care au fost date producției nu s-a 
respectat plata cuvenită inovatori
lor pe tranșa doua, sarcină 
pe care a avut-o tovarășul 
Duna Vlad, și care, din lipsa de 
control din partea comitetului de 
întreprindere, a căutat să tărăgă
neze calcularea economiilor, amî- 

raional — a spus vorbitorul — în 
darea de seamă nu s-a vorbit ni
mic despre felul în care se face 
calificarea tractoriștilor, despre a- 
plicarea metodelor. sovietice și 
contribuția tractoriștilor în opera 
de transformare socialistă a agri
culturii. Comitetul raional nu s-a 
preocupat suficient de educarea 
tractoriștilor. Personal tovarășul 
Nadiu loan, secretar cu problemele 
de propagandă și agitație, care 
răspunde de învățământul politic, 
n-a venit în mijlocul tractoriștilor 
să îndrume și să controleze acti
vitatea organizației de bază. Nu în 
măsură suficientă a sprijinit comi
tetul raional U.T.M. acțiunea 
de introducere a plugului cu patru 
brazde „Ilie Pinti/lie". Noul comi
tet va trebui să privească cu toată 
seriozitatea întărirea muncii poli
tice din organizația S.M.T., să 
lichideze cu comoditatea de care 
a dat dovadă vechiul comitet și să 
mobilizeze mai temeinic tineretul 
în lupta pentru mărirea producției 
la hectar.

Mulți dintre participarăți! la con
ferință au criticat comitetul raio
nal pentru că nu s-a preocupat de 
răspîndirea metodelor înaintate în 
agricultură, de mobilizarea tineri
lor cu gospodării mici și mijlocii 
în munca pentru îndeplinirea Hotărî
rilor partidului și guvernului. A- 
ceasta se datorește și faptului că 
activiștii comitetului raional nu 
sînt temeinic instruiți, iar unii din
tre ei nu cunosc problemele din 
care cauză nu ajută în mod 
corespunzător activitatea organi
zațiilor U.T.M. de la sate. Tovară
șul Bucur Aurelian, șeful secției 
organizațiilor utemiste, a fost de 
asemeni aspru criticat pentru co
moditatea de care a dat dovadă 
în muncă, pentru culegerea de date 
din birou și necontrolarea pe teren 
a activiștilor.

Hotărîrile adaptate de conferin
ță, elaborate în urma pro
punerilor făcute de participant, 
constituie pentru noul comitet sar
cini importante, menite să ducă la 
o mobilizare și mai intensă a ute- 
miștilor și tinerilor în lupta pentru 
îndeplinirea hotărîrilor partidului 
și guvernului.

nînd aceasta de pe o zi pe alta, pe 
motiv că „nu are timp”. Cît pri
vește drepturile celor ce au rea
lizat cele trei inovații care au 
constat în modificarea ventilelor de 
la unele compresoare, mașina 
de îndoit flanșe, cît și ventilul cu 
sens unic pentru compresoare în 
paralel, deși încă din lunile august- 
septembrie 1953 se întrebuințează și 
dau rezultate bune, nici pînă în 
prezent nu s-a achitat.

Participanții la adunare au pro
pus ca noul comitet care va fi ales 
să privească problema inovațiilor 
mai serios și să pună capăt tără- 
gănelilor în stimularea inovatori
lor.

La discuții au mai luat cuvîntul 
tovarășii Gașpar Andrei, direc
torul întreprinderii și Dat Ioachim, 
secretarul organizației de B’ază 
care, deși în foarte mică măsură 
au sprijinit munca sindicală, to
tuși nu au luat poziție în spirit' 
critic și autocritic în fața adună
rii.

Noul comitet ales va trebui ca de la 
începutul activității sale să întă
rească munca colectivă și să lupte 
pentru lichidarea lipsurilor exis
tente.

Cînd organizația de bază 
neglijează munca de agitație

In comuna Teiuș însămînțările 
de primăvară au început în ziua 
de 15 martie.

Un număr însemnat de țărani 
muncitori, ca Timiș Traian, Mol
dovan Iacob, Mureșan Traian și 
Brătoi Iulian au ieșit primii la lu
crările agricole de primăvară.

Deși există toate condițiile pen
tru ca să se desfășoare din pltrt 
bătălia pentru obținerea unei re
colte bogate, totuși lucrările agri
cole în comună merg încet. Aceas
ta se datorește în mare măsură 
faptului că organizația de bază de 
cartier, în frunte cu secretara ei, 
tovarășa Zelencov Elena, negli
jează agitația politică în campa
nia de însămînțări.

Cu toate că organizația de bază 
are un mare număr de agitatori, ei 
n-au fost instruiți de anul trecut, 
ceea ce a făcut ca ei să nu cunoas
că sarcinile ce reies din Hotărîrea 
guvernului și partidului cu privire 
la executarea lucrărilor agricole de 
primăvară, sarcini ce trebuiau cu
noscute în primul rînd de către a- 
gitatori. Din această cauză ei nici 
n-.au fost controlați asupra felului 
în care își duc munca. O mare 
parte dintre agitatori sînt inactivi, 
iar ceilalți desfășoară o activitateFOILETON
Despre un medic și atitudinea unui șef

Medicul Oanea Anton privea 
de la geamul vagonului spre șu
voiul de apă care se rostogolea în 
albia lui, .printre sălciile golașe în
șirate de o parte și de alta a rîu- 
lui. Gîndurile lui fugeau asemenea 
șuvoiului, înspre locurile unde cu 
mulți ani în urmă și-a trăit în des- 
frîu viața, înșelînd mulți oameni.

Timpurile vechi1 s-au dus pe apă. 
Ele au apus pentru totdeauna în 
țara noastră. In locul lor au răsă
rit zori noi. In anii care au trecut 
de cînd poporul condus de partid, 
a luat puterea în .mîinile sale, s-au 
schimbat multe. La unii oameni în
să, năravul a rămas tot acela pe 
care 1-a moștenit de la regimul bur- 
ghezo-moșieresc, de-a stoarce și ul
tima picătură de sudoare de pe spi
narea muncitorului și a. țăranului. Un 
asemenea om, este și doctorul Oa- 
nea Anton.

Șuieratul strident al locomotivei 
îl făcu să tresară din gîndurile 
lui. Așezîndu-se în fotoliul com
partimentului el începu șă-și pu
nă în sinea lui fel de fel de întrebări. 
„Cum va fi sațul în care mă voi 
duce, cum vor fi șefii, cum 
vor fi oamenii ? Ajuns în co
muna Mihalț, medicul Oanea își 
dădu seama că satul i se. potrivea 
dorinței inimii sale, adică, este 
mare, șeful (medic Florescu Ho- 
rațiu) blînd, oamenii înstăriți, și 
ca atare afacerile îi vor mer
ge strună, vorba ceia — ca pe tim
puri. încă din primele zile el în
cepu să „învîrtească" peste sa
lariul ce-1 primea, mai pentru 
o consultație 25 lei, mai pe o fiolă 
de sulfatiazol 10 lei, încît .nume
rarul în buzunarul medicului creș
tea rapid. După ce prinsese „pu
tere”, medicul începu să-și dea 
mai mare importanță lăsîndu-se aș
teptat de săteni, nu se mai ducea la 
consultații, lăsa bolnavii fără me
dicamente, iar pe personalul ce-1 avea 
în subordine îl privea de sus, ca 
de la înălțimea unui turn de ceta
te feudală.

Văzînd că de atitudinea lui ni
meni nu se sinchisește, medicul 

de mîntuială și la întîmplare, lip
sită de conținut.

Organizația de bază â neglijat 
de asemeni și alte forme ale mun
cii politice de masă. De pildă, agi
tația vizuală este aproape inexisten
tă, la gazeta de stradă nu apar arti
cole care să mobilizeze pe țăranii 
muncitori la muncile cîmpului și care 
să popularizeze metodele agroteh
nice. In mod .nesatisfăcător este 
făcută și popularizarea fruntașilor 
în muncile agricole de primăvară.

De o condamnabilă lipsă de răs
pundere față de sarcini a dat do
vadă biroul organizației de bază 
și prin faptul că nu a prelucrat și 
dezbătut într-o adunare generală 
cu toți membrii de partid Hotărî
rea guvernului și partidului cu pri
vire la executarea lucrărilor agri
cole de primăvară, nu i-a antrenat 
pe aceștia în desfășurarea unei 
intense munci politice în rîndul ță
ranilor muncitori.

Organizația de bază are datoria 
să lichideze grabnic toate aceste 
lipsuri. Numai desfășurînd o lar
gă muncă politică de masă în rîn- 
durile țăranilor muncitori, organi
zația de bază va reuși să-i antre
neze pe aceștia în lupta pentru ob
ținerea de recolte îmbelșugate.

Oanea se gîndi să mai facă un salt, 
adică să mai mărească tariful 
consultațiilor, și să-l aplice și la 
copii, lucru care a făcut ca cetă
țenii comunei să se sesizeze. Și pe 
bună dreptate. Oare, cînd statul 
democrat-popular acordă asisten
ță medicală gratuită, este permis 
unui medic de circumscripție să fo
losească asemenea metode de în
șelare ? Mai este apoi și povestea cu 
medicamentele. Nu mult s-a frămîn- 
tat medicul pentru a găsi soluția de 
învîrteală în această direcție. Me
dicamentele le vindea cu prețuri 
mari, însușindu-și banii. Prins asu
pra faptului de către alți tovarăși din 
dispensar... ce s-a gîndit ? Dacă a 
fost prins cu medicamentele, apoi 
aranjează el și aceasta. Luă un re
gistru vechi și începu să copieze nu
me de persoane, pe care le-ar 
fi tratat, fără să-și dea seama 
că unele din ele erau de mult dece
date. După cum vedeți, medicul a 
și găsit soluția de justificare a 
medicamentelor, adică a făcut tra
tament și morților.

Dacă am vorbit de medicul Oa
nea și de învîrtelile lui, apoi să 
nu uităm nici pe tovarășul Florescu 
Florațiu, medic șef al secției sa
nitare raionale, care s-a complă
cut în această situație, cu toate că 
era în cunoștință de cauză. Ce să-i 
faci ? — Ce măsuri să iei ? — 
Lumea multe vorbește. Nu trebuie 
să-i dai crezare — își spunea medi
cul șef Florescu cînd primea cîte 
o sesizare din partea cetățenilor 
sau a organelor de stat din co
muna Mihalț. — Medicul Oanea 
este un om bun, el muncește, (a- 
dică învîrtește) dacă mai are lip
suri ele trebuie lichidate. Prin a- 
ceastă prismă l-a văzut medicul 
șef Florescu pe medicul Oanea An
ton, lucru ce a făcut ca .acest me
dic să considere că are un pro
tector minunat. „Ce mai vorbă — să 
trăiască, cu asemenea șef mai zic 
și eu serviciu..."

Situația creată în comuna Mi
halț de către acest element corupt, 
trebuie să-i dea de gîndit tovarășu
lui Florescu Horațiu și să consti
tuie o lecție pentru viitor în ac
tivitatea sa, iar organele în drept 
să ia măsurile cuvenite.



Nota Guvernului Sovietic 
adresată Guvernului Greciei

MOSCOVA (Agerpres). —TASS 
transmite :

La 20 martie a.c. V. A. Zorin, 
locțiitor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., a remis d-lui 
Kontumas, ambasadorul Greciei l.a 
Moscova, următoarea notă :

„In nota din 26 octombrie 1953, 
Guvernul Sovietic a , atras aten
ția Guvernului Grec asupra faptu
lui că acordul semnat între Gre
cia și S.U.A. la 12 octombrie 1953, 
cu privire la punerea la dispoziție 
a teritoriului Greciei pentru baze 
militare americane în Grecia și fo
losirea căilor ferate și altor dru
muri de pe teritoriul Greciei în 
conformitate cu planurile blocului 
nord-atlantic, contravine interese
lor menținerii păcii și dovedește că 
Guvernul Grec a trecut la înfăp
tuirea unor măsuri îndreptate în 
mod direct spre pregătirea unui 
nou război.

Faptele din ultima vreme con
firmă justețea acestei declarații a 
Guvernului Sovietic.

Din datele publicate se știe că 
pe teritoriul Greciei se efectuează 
mari manevre militare cu partici
parea forțelor armate străine, se 
știe despre călătoriile de inspec
ție prin Grecia ale reprezentanți
lor comandamentului militar al 
S.U.A., despre vizitele frecvente 
ale unor mari formații de vase de 
război americane în porturile gre
cești, despre lărgirea volumului li
vrărilor de armament american că
tre Grecia și despre construirea in
tensă de baze militare americane 
pe teritoriul Greciei.

In această ordine de idei, rețin 
atenția informațiile cu privire la 
construirea accelerată pe insula 
Creta a unei baze americane pen
tru flotele militare maritimă și ae
riană și cu privire la proiectata 
construire a unor baze principale 
pentru aviația americană de bom
bardament și necunoaștere pe in
sulele grecești din Marea Egee, si
tuate pe linia Creta-Lemnos-Dar- 
danele. Totodată, se efectuează 
construcții de baze militare mari
time și aeriene pe acele insule din 
Marea Egee (Rhodos, Kalki, Kas- 
sos și altele) care, potrivit trata
tului de pace cu Italia, trebuie să 
rămînă demilitarizate.

Aceste măsuri, care sînt contrare 
intereselor menținerii păcii, sînt 
aplicate de Guvernul Grec într-un 
timp cînd problema necesității slă
birii încordării internaționale și a 
necesității acțiunilor corespunză
toare în acest scop, din partea 
statelor europene, capătă o impor
tanță din ce în ce mai mare.

In nota sa din 10 noembrie 1953, 
Guvernul Grec a declarat -că sus-

Dezvoltarea economiei R. P. D. Coreene
PHENIAN (Agerpres). — După 

cum transmite Agenția Centrală 
Telegrafică Coreeană, Cabinetul de 
Miniștri -al Republicii Populare De
mocrate Coreene a aprobat planul 
de refacere și dezvoltare a econo
miei naționale a republicii pe- anul 
1954.

In anul 1954, producția industri

Succese ale Armatei Populare Vietnameze 
în luptele de la Dien Bien Fu

PEKIN (Agerpres). — Agenția 
Vietnameză de Informații anunță 
că întregul sector de nord al fo-r- 
tăreței asediate de la Dien Bien Fu 
a fost cucerit de unitățile Armatei 
Populare Vietnameze. 

aminititul acord greco-american ar 
fi dictat de năzuința spre asigura
rea securității Greciei și n-ar fi în
dreptat împotriva păcii și securi
tății în Balcani. Această declarație 
este însă în vădită contradicție cu 
faptele mai sus citate. O dovadă 
în acest sens o -constituie și decla
rațiile făcute recent de unii repre
zentanți oficiali ai Greciei, care 
conțin îndemnuri la intensificarea 
pregătirilor de război.

După cum s-a mai subliniat, în 
nota Guvernului Sovietic din 26 
octombrie 1953, Grecia nu este a- 
menințată de nimeni și nimeni nu 
intenționează s-o atace.

In ceea ce privește Uniunea So
vietică, Guvernului Grec îi este de
sigur cunoscut că U.R.S.S. duce 
ferm și consecvent o politică de 
pace și dezvoltare a -colaborării 
între state. Acest fapt și-a găsit 
expresia în propunerile corespun
zătoare prezentate de Guvernul 
Sovietic în Organizația Națiunilor 
Unite și, înafară de aceasta, în 
propunerile sale recente cu privire 
la problema securității colective în 
Europa. Guvernului Gr-ec îi este 
cunoscut de asemenea că statele 
balcanice, ale căror relații cu 
Grecia n-au fost reglementate în 
întregime, declară la rîndul lor că 
sînt gata să normalizeze relațiile 
lor cu Greci-a, ceea ce va contri
bui la întărirea păcii în Balcani.

In lumina celor expuse mai sus, 
este evident că încheierea -acordu
lui militar între Greci-a și S.U.A. 
creează piedici în calea întăririi pă
cii în Balcani, lu-cru de oare nu poate 
să nu țină seamă Uniunea Sovie
tică.

In nota Guvernului Grec se a- 
rată în continuare că poporul grec 
dorește să se dedice refacerii țării 
în condiții de pace și independen
ță. Guvernul Sovietic nu se în
doiește că poporul grec este inte
resat în întărirea păcii și aspiră 
spre aceasta. Acest lucru reiese 
chiar numai din faptul că în însăși 
Grecia cercuri largi ale opiniei pu
blice condamnă acordul sus-amin- 
tit, arătîn-d în mod just că el re
prezintă o încălcare flagrantă a 
suveranității naționale și a inde
pendenței Greciei și periclitează 
securitatea ei.

In legătură cu cele expuse, Gu
vernul Sovietic atrage din nou a- 
tenția Guvernului Grec asupra 
faptului că răspunderea pentru 
consecințele realizării măsurilor 
militare sus-amintite revine în în
tregime Guvernului Greciei".

Dl. A. Kontumas a făgăduit că 
va remite textul acestei -note Gu
vernului Greciei.

ală globală va reprezenta 160,8 
la sută față de nivelul anului 1953.

In domeniul agriculturii hotărî- 
rea prevede extinderea suprafețe
lor înisămînțate, sporirea recoltei la 
hectar a cerealelor și bumbacului, 
creșterea numărului vitelor cornu
te mari, al oilor, porcilor și capre
lor.

Această importantă victorie a 
urmat după predarea la 17 martie 
a -două companii inamice și după 
căderea postului francez de l-a 
Bankeo, ultimul dintre cele trei 
puncte franceze de apărare, situ
ate la nord de Dien Bien Fu.

Lucrările celui de al Xll-lea Congres al Comsomolului
MOSCOVA (Agerpres). —TASS 
,In ședința din dimineața zilei 

de 22 martie a Congresului al 
Xll-lea al Comsomolului Vladi
mir Semiceastnîi, președintele Co
misiei de v-alidare a Congresului a 
comunicat că toți delegații la Con
gres -au fost aleși prin' vot secret, 
cu respectarea strictă ia Statutului 
U.T.C.L. La Congres participă 
1.334 de delegați, printre care Va
sili Eliseev, Erou al Mun-cii So
cialiste, constructor ,1a hidrocen
trala de la Stalingrad; Vasili 
Kucer, miner din Donbas, laureat 
al Premiului Stalin; Aga Dadaș 
Kerbalai Olgî, maistru al forării 
rapide -a puțurilor de petrol; tex- 
tilista Lidia Korabelnikova, lau
reată a Premiului Stalin ; Valentin 
Volcihin cunoscut combiner din 
regiunea Krasnodar; savantul Ser- 
ghei Merghelian în vîrstă de 26 
ani, doctor în științe matematice și 
membru corespondent al Academi
ei de Științe ,a U.R.S.S.; Ghennadi 
Rojdestvenski, în vîrstă de 23 ani, 
dirijor la Teatrul Mare de Stat ai 
U.R.S.S. 16 delegați l-a Congres 
sînt deputați în Sovietul Suprem 
al U.R.S.S., 18 sînt deputați în So
vietele Supreme ale republicilor u- 
nion-ale și peste 400 sînt deputați 
în Soviete locale de deputați ai oa
menilor muncii.

In raportul Comisiei de validare 
se sublini-ază -că în -perioada din

Pentru independență națională și pace
Conferința internațională de Ia Paris împotriva 

„comunității defensive europene"
PARIS (Agerpres). — TASS Heinemann, fost ministru al a-
La 20 martie s-a deschis confe

rința internațională a adversarilor 
„comunității defensive europene". 
Președinte de onoare al conferin
ței este Edouard Herriot. In me
sajul adresat participanților la 
conferință Herriot -le urează suc
ces deplin.

PARIS (Agerpres).
Ședința din seara de 20 martie 

..a fost prezidată de Henri Rolin, 
foșt președinte al senatului belgian.

La ședință au mai luat cuvîntul 
reprezentanții Franței — deputății 
Gilbert de Chambrun și Laurent 
Casanova, precum și președintele Li
gii drepturilor omului, Emile Kahn.

După aceea s-a dat -citire mesa
jelor de salut primite din partea 
scriitorului Thomas Mann, a pas5 
torului Niemoeller, -a lordului Boyd- 
Orr, din partea fostului ministru 
englez Dalton și a fostului prim 
ministru al Belgiei, Pholien.

Sub presiunea opiniei publi-ce 
franceze, hotărîrea guvernamentală 
cu privire la expulzarea din Fran
ța a lui Pietro Nenni a fost anulată 
și la 21 martie Nen-ni s-a înapo
iat la Paris pentru a -participa la 
lu-crările conferinței.

PARIS (Agerpres).
In seara zilei de 21 martie, Confe

rința internațională -a membrilor 
parlamentelor și a activiștilor pe 
tărîm social, adversari ai „comu
nității defensive europene" și-a în
cheiat lucrările. Ședința de închi
dere a fost prezidată de Edouard 
Daladier, deputat în Adunarea Na
țională Franceză din partea parti
dului radical. El a declarat: „De 
ce lupt cu atîta pasiune împotriva 
comunității defensive europene ? 
Eu duc această luptă nu în nume
le naționalismului învechit, ci pen
tru că, după părerea mea, comu
nitatea defensivă europeană este 
cea mai mare piedică în calea îm
păcării popoarelor. Adevărata cri
mă pe care o săvîrșesc oamenii 
care vor să ne impună comunita
tea defensivă europeană constă în 
faptul că ei fac cu neputință uni
rea popoarelor". 

tre Congresul al Xl-lea și al XII- 
lea, rîndurile U.T.C.L., au crescut 
cu peste 9.300.000 tineri.

Particip.anții Ia Congres au în- 
tî-mpin-at cu aplauze călduroase cu- 
vîntarea lui Liu Dao-șen, secretar 
al Noii Ligi Democrate a Tineretu
lui chinez.

Liu Dao-șen a oferit ca dar tine
retului sovieti-c un drapel purpuriu 
al Noii Ligi Democrate a Tinere
tului chinez și un strung, construit 
de tinerii muncitori de la uzina 
constructoare de mașini-unelte din 
Mukden.

Bruno Bernini, președintele Fe
derației Mondiale a Tineretului De
mocrat, a dat citire de la tribuna 
Congresului mesajului de salut a- 
dresat de Federație.

In mesaj se spune: Tinerii și ti
nerele din toate țările nu vor uita 
niciodată eroismul tineretului so
vieti-c, precum și neprețuita contri
buție adusă de el la cauza victo
riei istorice a poporului sovietic și 
a tuturor forțelor democratice asu
pra înrobitorilor 'fasciști, în nu
mele libertății popoarelor, în nu
mele păcii.

In numele Fed-erației Mondiale 
a Tineretului Democr-at, Bruno 
Bernini a oferit Congresului dra
pelul de onoare al Federației și 
un album • care oglindește lupta 
dusă de ea timp de 8 ani pentru 
apărarea intereselor tineretului.

facerilor interne în guvernul de la 
Bonn, a subliniat primejdia reîn
vierii militarismului german. Mili
tarizarea Germaniei, a spus el, va 
duce la nimicirea democrației ger
mane.

Hillebrand, de-puitat în landtagul 
Bav-ariei, a condamnat de aseme
nea reîna-rmarea Germaniei, ară- 
tînd că ea ar aduce la putere în 
țară pe militariști și ar deschide 
calea spre stabilirea dominației 
germane în Europa.

Pietro Nenni, secretarul general 
al Partidului socialist italian, a 
declarat că „comunitatea defensi
vă europeană" este o piedică în ca
lea stabilirii păcii în întreaga lume.

Pe adresa conferinței au sosit 
numeroase telegrame -de salut din 
partea unor militanți pe tărîm po
litic și social din diferite țări ale 
Europei occidentale.

Particip.anții l.a conferință au a- 
doptat în unanimitate o rezoluție 
în care se spune printre altele : 
„Comunitatea defensivă europea
nă... ar închide calea pentru trata
tive între Răsărit și Apus, ar crea 
piedici de netrecut în calea unifi
cării pașnice a Germaniei... Reîn- 
armarea Germaniei, proiectată cu 
ajutorul comunității defensive eu
ropene, nu sporește nicidecum șan
sele democrației germane ci cre
ează din nou primejdia înăbușirii 
ei prin reînvierea militarismului. 
Faimoasele garanții, prevăzute în 
tratatul cu privire la comunitatea 
defensivă europeană sînt iluzorii".

Conferința internațională „res
pinge comunitatea defensivă euro
peană și cere reluarea tratativelor 
în scopul rezolvării unor probleme 
internaționale, printre care unifi
carea pașnică a Germaniei, ținerea 
de alegeri libere pe întregul teri
toriu .al Germaniei, încheierea tra
tatelor de pace cu Germania și 
Austria, reluarea legăturilor comer
ciale și culturale normale între Ră
sărit și Apus, precum și organiza
rea unui sistem de securitate co
lectivă..."

Ședința Comitetului 
Femeilor Democrate 

din R.P.R. consacrată luptei 
pentru pace

Luni seara, la sediul Comitetu
lui Femeilor Democrate din R.P.R., 
a avut loc o ședință la care au 
participat membrele din București 
ale Comitetului, membre ale co
misiilor de femei de pe lîngă sfa
turile populare și președinte ale a- 
dunărilor de delegate.

Despre „însemnătatea conferin
ței de la Berlin a miniștrilor de 
externe ai celor patru puteri1' a 
vorbit tov. Ligia Macovei, merfibră 
în prezidiul Comitetului Femeilor 
Democrate și membră în Comitetul 
Permanent pentru Apărarea Păcii 
din R.P.R.

In mișcarea mondială pentru 
pace — a arătat vorbitoarea — 
femeile au un rol deosebit de im
portant. Nu există colț de pe glob 
unde femeile să nu se ridice pen
tru apărarea dreptului la viață,, 
pentru apărarea vieții copiilor lor, 
pentru rezolvarea pașnică a pro
blemelor litigioase internaționale. 
Femeile sînt direct interesate în 
întărirea unității și prieteniei în
tre toate popoarele lumii în scopul în
lăturării, pe calea tratativelor, a pri
mejdiei unui nou război. Alături de 
femeile din lumea întreagă, femeile 
din țara noastră aprobă cu căldu
ră propunerile făcute de delegația 
sovietică la conferința de la Ber
lin, propuneri pe care le consideră 
ca un vast program concret de mă
suri a căror aplicare poate duce la 
o serioasă destindere a încordării 
internaționale.

Numeroase participante la ședin
ță au luat apoi cuvîntul, arătînd 
că vor populariza larg în rîndul 
maselor de femei propunerile fă
cute de delegația sovietică la con
ferința de l.a Berlin.

Participantele la ședință au a- 
probat apoi textul unei moțiuni a- 
dresate Federației Democrate In
ternaționale a Femeilor.

(Agerpres)'

Patru ani de la publicarea 
Apelului de la Stockholm ai 
Consiliului Mondial al Păcii

STOCKHOLM (Agerpres). — 
IASS transmite:

S-au împlinit patru ani de la 
data publicării de către Consiliul 
Mondial al Păcii a Apelului de la 
Stockholm pentru interzicerea ar
mei atomice. El a găsit un larg e- 
cou și sprijin în toate țările lumii. 
Apelul a fost semnat de peste 500 
milioane oameni care au cerut în 
unanimitate interzicerea armelor 
de exterminare în masă.

Ziarul „Ny Dag“ consacră o pa
gină specială celei de a 4-a ani
versări a Apelului de la Stockholm.

PE SCURT
Agenția Vietnameză de In

formații anunță că numai în cursul 
ultimelor trei luni ale -anului 1953, 
10.000 soldați din armata mario
netă a lui Bao Dai de pe frontul 
din sudul Vietnamului au trecut de 
partea armatei populare vietna
meze.

★
Agenția France Presse rela

tează că în cursul ultimelor zile 
studenții din Bagdad -au organi
zat numeroase demonstrații în 
cursul cărora și-au exprimat hotă- 
rîrea de a lupta împotriva aderării 
Irakului la pactul agresiv turcb- 
pakistanez. Se anunță de asemenea 
că un mare număr de senatori și 
deputați irakieni s-au întrunit în 
vederea luării unor măsuri comune 
pentru împiedicarea traducerii în 
viață a hotărîrii guvernului Iraku
lui.
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