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Agitatorii — pe teren!
In întreaga țară se desfășoară 

cu mult avînt lupta pentru o re
coltă bogată.

Un rol de cea mai mare impor
tanță în mobilizarea țărănimii 
muncitoare la realizarea cu suc
ces a muncilor agricole de primă
vară îl au agitatorii.

Conștienți de misiunea lor înaltă, 
de purtători ai cuvîntului partidu
lui în mase, mulți agitatori din ra
ionul nostru, îndrumați și contro
lați de organizațiile de bază, ex
plică cu pricepere oamenilor mun
cii politica partidului și îi însufle
țesc la înfăptuirea ei. Acolo unde 
se desfășoară din plin această mun
că, rezultatele sînt bune. In 
gospodăriile agricole colective 
Obneja, Cistei și Oiejdea, precum 
și în comunele Bergh.in și Galdia 
de Jos, unde organizațiile de bază 
acordă o atenție deosebită instru
irii agitatorilor, lupta pentru în
făptuirea la timp și în bune con
dițiuni a campaniei de primăvară 
se desfășoară cu însuflețire, iar 
însămînțările din epoca I au fost 
realizate înainte de termen.

Agitatorii pun un accent tot mai 
mare pe popularizarea largă a re
gulilor .agrotehnice. Așa, de pildă, 
agitatorul Curta loan din co
muna Sîntimbru, care este și frun
taș în muncile agricole, arată ță
ranilor muncitori din comună cum, 
datorită aplicării regulilor prevă
zute în agrominim, el a reușit ca 
în anul trecut să obțină de pe 96 
ari cultivați cu porumb, o canti
tate de 3.200 kg. boabe, în vreme 
ce vecinul său, Curta Victor, n-a 
cules decît 1.600 kg. la ha., cu 
toate că are pămîint la fel de ro
ditor, și aceasta pentru că n-a 
folosit metode de muncă înaintate.

O rodnică activitate desfășoară 
și agitatorii din satul Totoi în 
vederea mobilizării țăranilor mun
citori din comună la adunările și' 
conferințele ce se țin în această 
perioadă în cadrul căminului cul
tural. . Mergînd din casă în casă, 
recent ei au reușit să mobilizeze 
un însemnat număr de țărani mun
citori din sat la consfătuirea ce a 
avut loc la căminul cultural, în 
cadrul căreia țăranii muncitori 
Benga Florian și Macarie Cornel, 
fruntași ai recoltelor bogate 
pe satul lor, au arătat cum au 
reușit să recolteze în anul trecut 
peste 3.000 kg. porumb la ha. și 
peste 25.000 kg. cartofi la ha.

Pregătiți temeinic de organizația 
de bază și repartizați pe sectoare, 
cei 20 agitatori din comună și în
tovărășirea agricolă din Vințul de 
Jos duc muncă de lămurire de la om 
la om, organizează consfătuiri, dis
cuții colective pe străzi și pe gru
pe de case.

Pentru lămurirea țăranilor mun
citori, agitatorii din comună folo
sesc și gazeta de stradă. Așa, de 
pildă, agitatorul Apolzan Gh., frun
taș pe comună la muncile agricole, 
a scris nu de mult un articol prin 
care expune metodele folosite de 
el în lucrarea pămîntului pentru a 
obține recolte bogate. Ga rezultat 
a! muncii politice desfășurată în 
comună, însămînțările din epoca 
I-a au fost efectuate în cele mai 

bune condițiuni și înainte de ter
men, făcînd ca Vințul de Jos să se 
situeze printre comunele fruntașe

In prezent au început însămîn
țările din epoca Il-a, care se des
fășoară cu avînt. însuflețiți de 
exemplul întovărășiților din co
mună, care s-au hotărît să însă- 
mînțeze porumbul și cartofii în 
cuiburi așezate în pătrat, tot mai 
mulți țărani muncitori se pregă
tesc pentru a folosi această metodă.

Unele organizații de bază, cum 
sînt cele din comunele Hăpria, Mi
halț, Oarda de Jos, Stremț, Cricău 
și din satele Oarda de Sus, Straja, 
Pîclișa și altele, neglijează mun
ca politică, o lasă să meargă „de 
la sine".

Organizațiile de bază din Micești, 
Ighiu și Bucerdea Vinoasă manifestă 
o atitudine formală față de munca 
de agitație, scapă din vedere ceea 
ce este esențial : conținutul și cali
tatea agitației. Din această cauză 
agitatorii se mărginesc de a mer
ge să anunțe pe oameni să iasă la 
însămînțări, fără să arate de ce 
este necesar să se -însămînțeze la 
timp și care sînt avantajele folo
sirii metodelor agrotehnice.

Pentru succesul deplin al cam
paniei agricole de primăvară este 
necesiar ca organizațiile de bază 
să pună capăt acestor lipsuri, să 
desfășoare o agitație politică temei
nică, cu forme vii și la un înalt nivel.

Principala sarcină a agitatorilor 
este de a populariza larg metodele 
înaintate de lucrare a pămîntului, 
de a convinge pe țăranii muncitori 
de avantajele acestor metode și 
că este în interesul întregului 
popor să sporească recoltele.

Agitatorilor le revine un rol 
mare în stimularea și dezvoltarea 
întrecerii patriotice între țăranii 
muncitori, între sate și comune. 
Agitatorii trebuie să fie în fruntea 
întrecerii, să fie acei care ajută cel 
mai mult pe codași să-i .ajungă din 
urmă pe fruntași.

Sarcina agitatorilor din sectorul 
socialist al agriculturii este de a 
convinge pe colectiviști și întovă
rășiți că ei trebuie să fie primii 
care aplică regulile agrotehnice, 
care trebuie să constituie exemple 
vii de urmat pentru țăranii- mun
citori cu gospodării individuale.

Agitația politică trebuie să com
bată cu tărie lipsurile și să educe 
pe țăranii muncitori în spiritul vi
gilenței revoluționare, demiascînd 
cu curaj pe chiaburii care încearcă 
să saboteze sub diferite forme 
campania de primăvară.

Instruirea temeinică și regulată 
a agitatorilor de către organizațiile 
de bază este condiția principală pen
tru ca ei să desfășoare o muncă de lă
murire cu un bogat conținut de idei.

Sarcina organizațiilor de bază 
este să controleze permanent mun
ca agitatorilor, să analizeze perio
dic felul cum se desfășoară agita
ția polnică de masă și să -se preo
cupe neslăbit de ridicarea ei la 
un nivel tot mai înalt.

Să depunem toate eforturile și 
priceperea pentru o recoltă bogată, 
pentru îmbunătățirea nivelului de 
trai al oamenilor muncii din pa
tria noastră !

IN CINSTEA^ZILEI DE 1 MAI

Gu forțe sporite în întrecere spre noi succese
Lucrează

Răspunzînd chemării la întrece
re socialistă a colectiviștilor din 
satul Vaid-a, regiunea Oradea în 
cinstea zilei de 1 Mai, colectiviș
tii din Căpud și-au intensificat e- 
forturile în vederea executării mun
cilor de însămînțări.

Desfășu-rînd cu avînt întrecerea 
socialistă între echipe, colectiviștii 
au obținut pînă în prezent rezul
tate frumoase. Ei au terminat în
sămînțările culturilor din epoca I-a. 
Pentru menținerea umezelii .în pă- 
mînt, ei au grăpat cele 27 ha. de tri
foi și lucarnă, au tăvălugii o su-

drapelul de comună fruntașă la însămînțăriAu cîștigat
La căminul cultural din comuna 

Meteș, duminica trecută, în cadrul 
unei adunări festive, s-a înmînat 
comunei Meteș, drapelul de comu
nă fruntașă la însămînțări în cam
pania de primăvară.

Țăranii muncitori din comuna 
Meteș, care în prima epocă de în
sămînțări, antrenați în întrecere

îngrijesc cu atenție culturile
Muncind cu elan în întrecerea so

cialistă, membrii gospodăriei colec
tive din Obreja au terminat încă de 
mult însămînțările din prima epocă. 
In prezent ei desfășoară cu avînt 
muncile pentru pregătirea terenu
lui în vederea însămînțării porum
bului în cuiburi așezate în pătrat.

Concomitent cu aceste lucrări, 
colectiviștii din Obreja -acordă o 
atenție deosebită îngrijirii culturi
lor din toamnă. Pînă în prezent, ei 
au grăpat o mare suprafață însă-

Era o zi rece din primăvara a- 
nului 1950. La S.M.T. Alba se 
prezentă un băiețandru înalt, cu 
ochi cercetători, de prin părțile 
Aiudului. După ce făcu un ocol cu 
privirea în jurul curții, își zise în 
sine : Am nimerit. Aci. trebuie să 
fie. Stătu o clipă, și apoi aranjîn- 
du-și haina, deschise încet ușa bi
roului... Sialută.

— Tovarășe! Aș vrea să devin și 
eu tractorist. Am auzit că...

■ Cei din birou au rămas o clipă 
cu ochii la dînsul. Vedeau în a- 
ceste cuvinte simple o dorință jus
tificată a tînărului Groza Ioan, 
puteau desprinde dragostea lui 
mare de a învăța meseria de trac
torist. Nu s-au înșelat. După scurt 
timp, băiețandrul ce venise atît de 
sfios să învețe meseria de tracto
rist, devenise printre primii care 
a reușit să pună stăpînire pe trac
tor. să-l oblige să facă întocmai 
așa cum el dorește. '

Au trecut mulți ani de atunci. 
In tot acest timp tînăirul tractorist 
a căutat să-și perfecționeze conti
nuu cunoștințele, să poată fi cît

cu avînt
prafață de 40 ha. grîu de toamnă 
și au însămînțat o suprafață de 1 
ha. cu legume și zarzavaturi.

In prezent, colectiviștii pregă
tesc terenul pentru însămînțarea 
culturilor din epoca Il-a și pentru 
însămînțarea a peste 5 ha. cu po
rumb în cuiburi așezate în pătrat.

La toate aceste realizări au con
tribuit cu multă însuflețire colec
tiviștii Mihălțan Ion, Marian Pe
tru, Palko Ernest, Iancu Ion și 
alții.

MUNTEANU AUREL 
coresp. voluntar

patriotică, au dovedit hotărîrea lor 
în lupta pentru obținerea de re
colte bogate^ s-au angajat să 
păstreze cu cinste drapelul, să 
facă însămînțările în epocile sta
bilite, să depășească viteza zil
nică la însămînțări, să urmeze. în
drumările tehnicienilor și să aplice 
în munca lor regulile minimelor 
agrotehnice.

mînțată cu grîu și în același timp 
au efectuat îngrășarea suplimen
tară cu superfosfat la peste 20 hec
tare \ semănături. Convingîndu-se 
încă din anii trecuți că îngrășarea 
suplimentară sporește recolta la 
ha., colectiviștii au hotărît să efec
tueze îngrășarea suplimentară cu 
superfosfat la toate culturile din 
toamnă. In acest scop, ei au făcut 
deja aprovizionarea cu întreaga 
cantitate de superfosfat.

CU TOATĂ DRAGOSTEA ...
mai folositor patriei. Atît în raio
nul Ilia, cît și în raionul nostru, 
unde a lucrat ca tractorist, munca 
lui a fost cu adevărat exemplu. 
Colectiviștii îl iubesc mult și pe 
bună dreptate îi spun „tractoristul 
nostru”.

Anul trecut, el a muncit cu trac
torul pe ogoarele gospodăriei co
lective din Cistei. împreună cu în
treaga brigadă a efectuat lucrări 
de bună calitate, făcînd să spo
rească recolta la hectar și odată cu 
aceasta să crească nivelul de trai 
al colectiviștilor. Pentru munca sa 
tractoristul Groza Ioan a fost de
clarat fruntaș pe stațiune în mai 
multe rînduri.

★

Seara se lăsă pe nesimțite peste 
sat. De undeva, de departe, pocăni- 
tul de tractor răzbea încă peste 
șesul întins al văii Tîrnavei. O- 
dată cu noâptea, sosi de la Cîmp 
brigada de tractoriști. Groza era 
și el pe un tractor. Și în această 
campanie fusese repartizat tot la 
Cistei. Era puțin cam supărat. In 
acest an nu mai primise tractorul

Muncă însuflețită
Colectivul morii „Nicolae Băl- 

cescu” din Alba-Iulia, antrenat în 
întrecerea socialistă, în cinstea 
zilei de 1 Mai, >a reușit ca 
planul pe întreprindere în prima 
decadă a lunii aprilie să-l îndepli
nească în procentaj de 108%. In 
fruntea întrecerii se situează echi
pa tovarășului Man Mihail, care a 
realizat planul cu 118%.

Organizîndu-și bine munca și 
folosind în mod raționat materia
lele, în aceeași decadă colectivul 
a realizat o economie de 2.800 tei.

Alături de muncitori, conducerea 
întreprinderii se străduiește ca, în 
cinstea zilei de 1 Mai, să dea în 
folosință noua linie de garaj din 
fața morii, la care lucrările sîn-t 
într-un stadiu înaintat.

Brigadă fruntașă
Tractoriștii din cele 8 brigăzi de 

tractoare de la S.M.T. Alba, care 
s-au antrenat în întrecere socia
listă pe bază de contracte la înce
putul campaniei agricole de primă
vară, muncesc cu multă însuflețire 
pentru traducerea în fapte a anga
jamentelor.

In cinstea zilei de 1 Mai, ei s-au an
gajat să termine însămînțările de 
primăvară1 cu 5 zile înainte de ter
men, să facă arături de bună calitate 
și să îngrijească tractoarele în 
cele mai bune condițiuni.

Fruntașă pe stațiune se află în 
prezent brigada Nr. 5 condusă de 
tovarășul Alexandru Țăranu, care 
pînă la data deș 10 aprilie a reali
zat 88% din plan, primind drape
lul de brigadă fruntașă pe stați
une. Printre fruntașii din această 
brigadă sî-nt tractoriștii C-arolea 
Vasile, care a realizat 95% din 
plan și Gucu Dumitru, 93%.

CORȘEU ION, coresp.

pe care l-a avut timp de doi ani, 
tractorul pe care l-a îngrijit ca pe 
ochii lui din cap. A primit un trac
tor care, din cauză că unii meca
nizatori din stațiune l-au reparat 
superficial, s-a defectat din pri
mele zile. Nu se- putea împăca cu 
gîndul că din fruntaș ar putea de
veni codaș. Și în scurt timp, după 
ce tractorul a fost reparat, i.ată-1 
pe tînărul tractorist Groza Ioan a- 
vîntat în lupta pentru a obține 
înaltul titlu de „cel mai bun trac
torist". Aplicînd metoda tractoris
tului sovietic Ivan Buneev, el reu
șește zilnic să depășească norma 
cu peste 40%, efectuînd în același 
timp lucrări de bună calitate, con
form regulilor agrotehnice.

Zilele acestea, pentru munca sa 
neobosită depusă în scopul sporirii 
producției agricole la hectar, pen
tru dragostea cu care se străduieș
te să contribuie și de aici înainte 
la realizarea acestei importante 
sarcini trasate de partid și guvern, 
tractoristul Groza Ioan a fost de
corat cu „Medalia Muncii".



Să fie intensificate contractările de legume 
și zarzavaturi în comuna Oarda de Jos Să însămînțăm porumbul și cartofii în cuiburi așezate în pătrat

Pentru asigurarea oamenilor 
muncii din orașe și centrele indus
triale cu legume și zarzavaturi, 
U.R.C.A.D. și O.C.L. Aprozar Alba- 
Iulia au contractat cu producătorii 
din mai multe comune din raion, 
suprafețe importante de legume.

Nu același lucru se poate spune 
despre comuna Oarda de Jos, unde 
pînă la data de 12 martie planul 
la contractările de legume și zar
zavaturi a fost realizat numai în 
proporție de 10°/o. Această lipsă 
se datorește O.C.L. Aprozar Alba- 
Iulia, (responsabil tovarășul Oco- 
lișan Petru), care nu controlează 
în suficientă măsură munca pe 
teren a achizitorilor, pentru care 
fapt aceștia muncesc fără simț de 
răspundere.

Lipsind sprijinul și îndrumarea 
organizațiilor de bază din Oarda 
de Jos și Oarda de Sus, — care nu 
au prelucrat hotărîrea cu privire la 
contractări și n-au instruit agita
torii în aceiastă problemă — pînă îln 
prezent nu s-a desfășurat o mun
că politică în vederea lămuririi ță
ranilor muncitori asupra avantaje
lor ce le au prin contractări. Unii 
membri de partid, ca Barbu Za- 
haria, Bera loan și alții, nu con
stituie un bun exemplu. Deși pose
dă teren bun pentru legume ei nu 
au încheiat încă contracte.

La nerealizarea planului de con
ți actări la legume au contribuit în

Mai multă atenție difuzării materialului propagandistic
In lupta pentru sporirea produc

ției la hectar — sarcină de frunte 
a țărănimii muncitoare — un rol 
deosebit îl are și propaganda prin 
cărți, broșuri, afișe, panouri. Iii a- 
cest scop, sînt trimise în satele ra
ionului nostru de către sfatul popu
lar raional și de către Direcția 
așezămintelor culturale din Minis
terul Culturii tot mai multe cărți, 
broșuri, conferințe, afișe, planșe etc.

S-a observat însă că nu în toate 
comunele și satele aceste mate
riale sînt folosite scopului desti
nat. Unele dintre ele zac săptămîni 
de-a rindul pe dulapuri în localu
rile sfaturilor populare comunale, 
sau sînt afișate în locuri necores
punzătoare. De pildă, comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
din comunele Hăpria, Berghin, Te-

Orașul a ajutat satul sub dife
rite forme în toate etapele cons
trucției colhoznice în U.R.S.S. Dar 
întotdeauna și în toate condițiile 
acest ajutor a avut un singur țel 
măreț — întărirea alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănimea col
hoznică — baza forței regimului 
sovietic.

In prezent, cînd Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice mobili
zează întregul popor sovietic la 
îndeplinirea marilor sarcini istorice 
de dezvoltare mai puternică și în 
ritm accelerat a agriculturii, aju
torul dat de oraș satului are o în
semnătate deosebit de mare.

Oamenii muncii din orașul nos
tru, ca și întregul popor sovietic, 
au întîmpinat cu deosebită satis
facție hotărîrea partidului și gu
vernului cu privire la măsurile 
pentru obținerea unui avînt conti
nuu al agriculturii socialiste, ri
dicarea bunăstării materiale și a
nivelului cultural al poporului. In 
întreprinderile și în instituțiile
orașului au avut loc mitinguri și 
adunări în cadrul cărora au fost
discutate aceste hotărîri istorice, 
la care au fost luate angajamente 
de a întări ajutorul practic dat 

mare măsură și lipsurile comitetu
lui executiv al sfatului popular 
(președinte tovarășul Cîndea Cor
nel). Nefiind pătruns de importan
ța sarcinilor ce reies din Hotărî
rea guvernului și partidului, pri
vitoare la îmbunătățirea sistemu
lui de contractări, comitetul execu
tiv nu a luat nici o măsură orga
nizatorică în această problemă. 
Mai mult, această Hotărîre nici n-a 
fost prelucrată în cadrul sfatului 
popular; deputății nu au fost în
drumați pentru a desfășura acti
vitate în această problemă. însuși 
președintele, personal, prea puțin 
a căutat să stea de vorbă cu 
producătorii de legume pentru 
a le arăta avantajele ce le 
acordă Hotărîrea, și sprijinul 
m.are ce-1 acordă statul prin 
construirea canalului de iri
gare din zona legumicolă a comu
nei Oarda.

Ușurința și nepăsarea cu care 
tovarășul Cîndea Cornel își desfă
șoară activitatea dovedesc o tota
lă lipsă de răspundere față de sar
cini, lucru ce nu mai poate dăinui.

Pentru a lichida aceste lipsuri 
grave în problema contractărilor, 
organizațiile de bază și comitetul 
executiv vor trebui să treacă de în
dată la desfășurarea unei temeinice 
munci politico-organizatorice, pen
tru a asigura realizarea planu
lui la contractările de legume și 
zarzavaturi.

iuș, Ighiu, Pețelca, Oarda de Jos, 
și Feneș, nu acordă o atenție sufi
cientă difuzării la timp și în bune 
condițiuni a materialului propa
gandistic. In comuna Ciugud, pe 
masa președintelui comitetului exe
cutiv stau teancuri de broșuri și 
afișe, fără ca ele să fie difuzate 
țăranilor muncitori din comună, 
iar în comuna Hăpria tovarășul 
Sîrbu Nicolae, director al căminu
lui cultural, ține materialele pro
pagandistice la el acasă, fără a fi 
de asemeni difuzate.

A sosit timpul ca această atitu
dine de nepăsare față de materia
lul propagandistic, manifestată de 
către comitetele executive ale sfa
turilor populare și de către direc
torii de cămine culturale, să fie 
grabnic lichidată.

ORAȘUL
colhozurilor, sovhozurilor și S.M.T.- 
urilor.

Muncitorii, funcționarii și inte
lectualii din Rostov-pe-Don desfă
șoară și mai larg întrecerea socia
listă pentru îndeplinirea înainte de 
termen a planurilor de stat, pen
tru executarea cît mai rapidă a 
comenzilor primite de la sate. De 
pildă, anul trecut colectivul celei 
mai mari uzine de mașini agricole 
„Rostselmaș", a sporit cu 15% 
producția de pe aceleași suprafețe 
de producție și a dat țării, mai mult 
decît în 1952: combine „Stali- 
neț-6“ — cu 21%, cositoare auto
mobile — cu 46%, mașini pentru 
cules și strîns finul în căpițe — 
de 6 ori, dispozitive la combină 
pentru recoltarea florii soarelui — 
de peste 3 ori. Uzina a pus la 
punct fabricarea unor noi pluguri 
de tractor mai perfecționate, com
bine pentru porumb, combine ce
realiere „Stalineț-8“, al căror ran
dament este cu 50% mai mare de
cît cel al combinei „Stalineț-6“.

Muncitorii uzinei „Rostselmaș" 
luptă neobosiți pentru a îndeplini 
înainte de termen planul de pro
ducție a noilor pluguri de tractor

Așa am hotărît cu toții
Pe ogoarele gospodăriei noastre, 

colectiviștii se străduiesc să lu
creze după metode tot mai bune 
pentru sporirea producției agricole 
la hectar, sarcină pe care partidul 
și guvernul au pus-o în fața între
gului’ popor.

Cu cîtva timp înainte, a apărut 
Hotărîrea guvernului și partidului 
cu privire la pregătirea și executa
rea la timp și în bune condițiuni 
a lucrărilor agricole din primăva
ra anului 1954. Aci, pe lingă alte 
îndrumări prețioase, ni se arată 

că metoda de însămînțare în cui
buri așezate în pătrat sporește 
producția la ha. De altfel, eu am 
văzut cu ochii mei acest lucru în 
Uniunea Sovietică, unde am avut 
ocazia să vizitez mai multe col
hozuri. In colhozul „Geapaev" din 
regiunea Voronej, nu-mi venea să 
cred ochilor cînd ni s-a arătat ce 
recolte se obțin prin aplicarea a- 
cestei metode.

Anul acesta și noi am hotărît ca 
porumbul și filoarea-soarelui să le 
însămînțăm în cuiburi așezate în 
pătrat. In toamnă, cînd iam făcut 
această propunere, unii colectiviști 
nu erau de acord. Cu ajutorul teh
nicienilor de la raion noi am lă
murit pe colectiviști. Le-am arătat, 
că prin însămînțarea porumbului 
și a florii-soarelui în cuiburi așe
zate în pătrat, planta are loc mai

Voi însămînța porumbul în cuiburi așezate în pătrat
Citind Hotărîrea guvernului și 

partidului cu privire la pregătirea 
și executarea Ja timp a lucrărilor 
agricole de primăvară, am aflat lu
cruri noi și .anume, despre meto
da de însămînțare în cuiburi .așe
zate în pătrat. De curînd într-o 
adunare ținută ia căminul cultural, 
tehnicienii de la raion ne-au vor
bit despre avantajele acestei me
tode. Din cele auzite și citite, eu 
m-am convins că această metodă 
este mai bună și m-am hotărît ca 
anul acesta să însămînțez pe o 
suprafață d.e 1,30 ha. porumb în 
cuiburi așezate în pătrat.

Aplicînd această metodă, eu n-o 
să mai fiu nevoit ca prășitul să-l 
fac cu mîna, ci cu prășitoarea în 
lung și în lat, de cîte ori va fi ne
voie. In afară de aceasta, porum-

IN AJUTORUL
de VASILI SULIMENKO 

președintele Sovietului orășenesc de 
deputați al oamenilor muncii 

din Rostov

și mașini de recoltare mai perfec
ționate. Brigada lui Alexandrov, 
care lucrează în secția termică de 
abrazive, a pus la punct ascuțirea 
mecanică a brăzdarelor de plug și 
îndeplinește zilnic peste două nor
me. Alți muncitori îndeplinesc sar
cinile pe schimb în proporție de 
300—350%.

Un entuziasm nemaivăzut prin 
amploarea și rezultatele sale dom
nește și în celelalte întreprinderi 
din Rostov-pe-Don. Colectivul u- 
zinei de mașini agricole „Krasnîi 
Aksai" și-a luat angajamentul să 
îndeplinească planul în nouă luni. 
Multe colective din fabrici și uzine 
au mărit considerabil producția de 
mașini, utilaj, mărfuri de larg con
sum necesare colhozurilor și S.M.T.- 
urilor. In cursul iernii, întreprinde
rile din Rostov au produs peste 
plan și au trimis S.M.T.-urilor și 
colhozurilor piese de rezervă pen
tru tractoare și mașini agricole, în 
valoare de aproape patru milioane 
ruble. Produc peste plan piese de 

mult pentru a-și trage hrană și u- 
mezeală și apoi lucrările de întreți
nere vor fi cu mult . mai ușoare. 
Vom putea efectua la timp și 
în bune condițiuni cu puține 
brațe de muncă cele 4 prașile pe 
care ne-am propus să le facem.

Pentru însămînțarea porumbu
lui și a florii-soarelui în cuiburi 
așezate în pătrat, noi ne-am pre
gătit din vreme. Am confecționat 
3 marcatoare, din care la două am 
adus și o îmbunătățire, fixîndu-i 
partea din față pe roată, spre a nti 
se înfige dinții prea tare în pă- 
mînt. De asemenea, am confecțio
nat 12 plantatoare, spre .a asigura 
însămiînțatul la același nivel. O a- 
tenție deosebită am acordat-o ale
gerii seminței de porumb și florii- 
soarelui. La porumb, de pildă, am 
luat numai boabele de la mijlocui 
știuleților. Zilele acestea am înce
put marcarea terenului și vom în
cepe și însămînțatul.

Muncind cu dragoste și aplicînd 
întocmai regulile agrotehnice, re
colta va fi cu mult mai mare la 
ha., va crește bunăstarea noastră 
și vom contribui și noi la îmbună
tățirea nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

DOBIRTA MIHAIL 
președintele gospodăriei colective 

din Cistei

bul fiind semănat la distanțe ega-' 
le, fiecare fir țmimește în aceiași 
măsură hrană și apă, ceea ce duce 
la sporirea producției la hectar. 
Pentru marcarea terenului, m-am 
hotărît să adaptez la mașina de 
semănat porumb o bară transver
sală, la care în dreapta și în stin
gă țevilor să fixez cîte un dinte 
la distanță de 70 cm., astîel să ob
țin un marcator cu 4 dinți cu care 
să fac marcarea terenului în lung 
și în lat. La întretăierea celor 
două linii voi pune cu sapa 3—4 
boabe de porumb.

Semănînd și îngrijind porumbul 
după metode agrotehnice avansate, 
sînt convins că la toamnă voi ob
ține o recoltă bogată.

CURTA ION a lui TRAIAN 
țăran muncitor din comuna 

Sîntimbru

SATULUI
rezervă pentru mașini, inventar a- 
gricol, rame de răsadniță, cadre 
de uși, mecanisme pentru fermele 
de vite uzinele „Krasnîi Don", 
„Rostselmaș", „Krasnîi Aksai" 
precum și alte mari întreprinderi 
din orașul nostru.

Colectivele întreprinderilor din 
Rostov au dat colhozurilor și 
S.M.T.-urilor pe care le patronea
ză un important ajutor în pregă
tirile în vederea însămînțărilor de 
primăvară. Zeci de brigăzi de 
muncitori au plecat la sate pen
tru a ajuta la repararea mașinilor 
și inventarului agricol.

Uzinele și întreprinderile indus
triei locale au fabricat pentru col
hozurile din apropierea orașului 
peste 20.000 de rame de răsadni
ță, aproximativ 1.000 de cadre din 
beton pentru gospodăriile de sere 
și răsadnițe, 1.500 de mașini-unelte 
pentru confecționarea ghivecelor de 
pămînt cu mraniță. Cu ajutorul 
uzinelor „Stalkonstrukția" și 
„Gorstroidetal", colhozurile „Mo
lotov", „Kalinin" și „Lenin” din 
raionul Azov și-au construit mari 
sere. •

După publicarea hotărîrii Plena

Pentru o recoltă 
îmbelșugată de cartofi
Pentru a asigura sporirea pro

ducției de cartofi la hectar, con
ducerea gospodăriei noastre de 
stat a hotărît să facă plantarea 
cartofilor de toamnă în cuiburi a- 
șezate în pătrat, pe o suprafață de 
40 hectare.

Această metodă de plantare a 
cartofilor dă posibilitatea reali
zării unor suprafețe uniforme de 
nutriție pentru plantă și permite 
executarea la timp și în bune con
dițiuni a lucrărilor de întreținere, 
ceea ce duce la sporirea producției 
la hectar, la realizarea economiei 
de brațe de muncă și reducerea 
prețului de cost al producției.

Pentru cultivarea cartofilor am 
ales terenul cel mai bun, care a 
fost arat adînc de cu toamnă la 
adîncimea de 25 cm. și care a fost 
lăsat în timpul iernii în brazdă 
crudă. In primăvară terenul a fost 
grăpat pentru a împiedica pierde
rea apei din sol, iar în preajma plan
tatului terenul se lucrează cu culti
vatorul, pentru înlăturarea buruie
nilor.

Marcarea terenului o vom face cu a- 
jutorul unui marcator — care 
deja a fost confecționat — 
în lungul și în latul tar
lalei la distanța de 60/60 cm. La 
întretăierea celor 2 linii, facem 
cuiburile cu sapa, la adîncimea de 
8—12 cm., în care punem cîte 2 
cartofi sănătoși. Odată cu planta
tul, în scopul măririi producției, în 
fiecare cuib se va pune o mînă de 
bălegar bine putrezit, iar apoi se 
acoperă cu pămînt.

Noi sîntem siguri că, folosind 
metoda plantării cartofilor în 
cuiburi așezate în pătrat și 
aplicînd cu grijă în tot tim
pul vegetației plantei lucră
rile de întreținere, vom obține o 
recoltă cu mult mai bogată ca în 
anii trecuți.

BORȘA FLORIAN
brigadier la gospodăria de . stat 

Galda de Jos

rei din septembrie a C.C. al 
P.C.U.S., întreprinderile și institu
țiile orașului au trimis 580 de. in
gineri și tehnicieni și 243 agro
nomi pentru a munci permanent în 
S.M.T.-uri și colhozuri. In prezent, 
organizațiile de partid și sovietice 
din Rostov-pe-Don continuă să tri
mită la sate specialiști calificați.

Tineretul din Rostov-pe-Don a 
răspuns cu mult entuziasm la che
marea comsomoliștilor din Mosco
va de a pleca în regiunile răsări
tene pentru a valorifica pămîntu- 
rile înțelenite. Primii dintre tinerii 
locuitori ai Rostovului care au 
răspuns la această chemare au 
fost comsomoliștii de la uzina 
„Rostselmaș". Tî,nărui fierar al 
uzinei, Alexandr Iurev, luînd cu- 
vîntul la un miting, .a spus:

— Sînt fericit că am primit o 
foaie de drum din partea organi
zației comsomoliste pentru a pleca 
spre pămînturile noi. împreună cu 
tovarășii de la uzină, plec în ți
nutul unde voi munci cu energie 
dublă pentru a ajuta Statului So
vietic să transforme pămînturile 
înțelenite în cîmpuiri fertile. Pe noi 
nu ne sperie greutățile cum nu 
i-au speriat nici pe comsomoliștii 
care au construit orașul Kornso-



O comună unde însămînțările au fost lăsate să se desfășoare de la sine
In numeroase comune din cu

prinsul raionului nostru muncile 
agricole din primăvara acestui an 
.au început de îndată oe pămîntul 
:s-a zvîntat. Țăranii muncitori au 
ascultat de îndrumările tehnicieni
lor și La lucrările efectuate au a- 
plicat regulile agrotehnice cu de
plină încredere că numai așa vor 
dobîndi recolte bogate.

Comuna Teiuș a fost și ea prin
tre primele unde muncile agricole 
au început din timp. La 15 martie 
comitetul executiv a declarat des
chisă campania și a mobilizat ță
ranii muncitori spre a ieși la cîmp. 
Intr-adevăr, această zi a fost o a- 
-devărată sărbătoare. Păcat însă că 
lucrurile nu s7au mai petrecut așa 
cum membrii .comitetului executiv 
și-au închipuit. Ce și-au zis: 
dacă în prima zi au reu- 
;șit să obțină rezultate bune, a- 
poi de aci încolo toate vor merge 

■de la sine.
A trecut o lună de la data cînd 

au început lucrările agricole de
primăvară în comuna Teiuș. Si

tuația de pe teren dovedește căci 
cu -adevărat lucrurile au fost lă
sate să meargă de la sine. Comuna 

2în prezent este codașă, însămînțîn- 
du-se abia 30 la sută d-iin întreaga 
suprafață. La lucrările efectuate 

tiu se aplică regulile agrotehnice. 
Mulți țărani au însămînțat fără 

-să-și condiționeze sămînța, și cu 
toate că în toamnă au fost făcu
te arături adînci, acum în primă
vară pămîntul a fost arat din nou. 
In ce privește grăpatul terenului 
spre a împiedica pierderea umeze
lii, s-a făcut în foarte mică mă- 

:sură, -cum de altfel în mică măsu
ră s-a făcut și grăpatul semănă
turilor de toamnă. Deși se știe că 
una din principalele sarcini este 
popularizarea metodelor de mun- 

.că înaintate din agricultură, comi
tetul executiv al sfatului popular 
comunal Teiuș s-a ocupat în mod

Pentru
Ințelegînd importanța bazei fu

rajere în dezvoltarea creșterii șep- 
telului de a-ninia-le, multe comitete 
executive, sprijinite de organizați
ile de bază, au mobilizat din vre
me țărănimea muncitoare și au 
curățat de spini și arboret pășuni
le, au împrăștiat mușuroaiele și 
le-au grăpat, asigurînd animale
lor sporite cantități de nutreț ver

molsk-pe-Amur, Magnitogorsk, Ca
nalul Volga-Don și alte grandioa
se construcții ale țării noastre. 
Din primul grup mare de locuitori 
din- Rostov care au plecat să valo
rifice pămînturiile înțelenite fac 
parte numeroși ingineri, agro
nomi, tractoriști, combineri, șoferi, 
fierari, strungari, electricieni. Oda
tă cu acești-a colectivul uzinei 
.„Rostselmaș" a trimis în ținutul 
. Altai o mare garnitură de tren- în
cărcată cu combine, pluguri de 
tractor, cositoare și alte mașini. In 
prezent se pregătește să plece un 
alt grup de tineri patrioți. Uzinele 
constructoare de mașini din Ros
tov vor continua să trimită în 
Kazahstan, în regiunile Irkutsk, 

‘Cita și altele, mii de noi mașini 
■agricole.

Paralel cu ajutorul acordat în 
producție, colectivele întreprinderi
lor și instituțiilor orășenești -ajută 
colhozurile și S.M.T.-urile din -re
giune în organizarea muncii cul- 
.ural-educative și poiitice.de masă. 
Recent muncitorii și funcționarii 
din orașul Rostov-pe-Don -au orga
nizat și trimis în colhozuri 210 bi
blioteci pentru brigăzile de cîmp 
-și de creșterea animalelor. Au fost 
■organizate, și în curînd vor pleca 

superficial de îndeplinirea ei. Așa 
se explică de ce în comună nu s-a 
organizat nici o consfătuire în care 
țăranii muncitori fruntași să-și îm
părtășească experiența lor în obți
nerea de -recolte bogate. Apoi, me
todele înaintate, ca însămînțarea 
porumbului și cartofilor în cuiburi 
așezate în pătrat, iarovizarea car
tofilor etc. nu sînt cunoscute de 
țăranii muncitori din cauză că ele 
n-au fost îndeajuns popularizate. 
Tehnicianul Nicoară Ioan de la 
punctul agricol din comună nu se 
preocupă îndeaproape de îndruma
rea țăranilor muncitori pentru a lu
cra pămîntul după metode înaintate.

Lipsuri grave sînt și în ce pri
vește agitația vizuală din comuna. 
De la stația C.F.R. și pînă în cen
tru nu întîlnești decît o lozincă le
gată de problema însămînțăritor, 
fără să mai vorbim de celelalte 
străzi, unde -nu poate fi nici vorbă 
de așa Ceva. Din cele peste 200 
afișe care au fost -repartizate comu
nei, se găsesc afișate -abia 30—40. 
Secretarul sfatului popularî, tova
rășul Balici Constantin, s-a mul
țumit să difuzeze afișele la unită
țile comerțului de stat și cooperatist, 
fără a mai urmări ce se înitîmplâ 
cu ele, din care cauză multe au 
fost întrebuințate în alte scopuri.

Toate aceste lipsuri în comuna 
Teiuș se diatoresc slabei -munci po
litice de masă și birocratismului care 
se practică în acest sfat popular.

De la începutul campaniei și 
pînă acum organizația de bază din 
comună a fost străină de problema 
mun-ci-ior agricole de primăvara. In 
cadrul organizației de b-ază nici 
nu ia fost prelucrată Hotărîrea gu
vernului și partidului cu privire la 
campania de primăvară, iar agita
torii nu au dus nici o activitate, fi
indcă ei nu au fost instruiți de a- 
nul trecut. Chiar și în prezent, de 
și au ieșit pe teren, ei nu cunosc 
conținutul Hotărîrii guvernului și 

o mai bună întreținere a pășunilor
de. Printre comunele unde s-au e- 
fectuat aceste lucrări se numără 
Vințui de Jos, Cricău, Ciugud etc.

Este însă neplăcut faptul că în 
raionul nostru mai sînt încă co
mitete executive, ca -cele din Hă- 
pria, Ighiu, Mihalț și altele, care 
nu acordă atenția cuvenită legii 
cu privire la dezvoltarea creșterii 
șeptelului de animale în anii 1954 

în .colhozuri, echipe artistice de a- 
matori pentru deservirea colhozni
cilor în perioada însămînțărilor de 
primăvară. Cu ajutorul -colectivu
lui de la fabrica de instrumente 
muzicale, la S.M.T.-ul din Altai a 
fost reutilat clubul.

Teatrul de dramă din Rostov a 
dat spectacole în cele zece colho
zuri pe care le patronează și, în 
prezent, actorii . teatrului ajută la 
organizarea în- aceste, colhozuri a 
activității artistice de -amatori. 
Staniițele (sate căzăcești de pe Don) 
sînt vizitate de brigăzile de con
certe ale filarmonicei -regionale din 
Rostov.

In Rostov-pe-Don nu există în
treprindere sau instituție care să 
nu dea un ajutor activ, practic, 
lucrătorilor din S.M.T.-uri și col
hozuri.

Sovietele orășenesc și raionale 
de deputați ai. oamenilor muncii 
au un rol important în organizarea 
și îndeplinirea întregii acestei munci. 
Sprijinindu-se pe deputați și 
pe un activ numeros, sovietele 
nu-și precupețesc eforturile pentru 
a îndeplini cu cinste sarcinile tra
sate de partid și guvern agricultu
rii socialiste. (Agerpres)

partidului din 3 martie. Tovarășa 
Zelencov Elena, locțiitor de secre
tar al organizației de bază și to
varășa Nagy Rozalia, membră în 
birou-l organizației de -bază, s-au 
ocupat în- mică măsură de antre
narea membrilor de partid în mun
ca pentru lămurirea țăranilor mun
citori-, iar tovarășul Pap Bela con
sideră că el poate fi doar cu nu
mele membru în biroul organiza
ției de bază, deoarece nici la a- 
dună-rile organizației nu participă. 
Tot așa de adevărat este că nici 
U.T.M.-iștii nu au fost -antrenați în 
sprijinirea campaniei. Stația de 
radiofiicare (red-a-ctor responsabil 
tov. Toma Petru) nu tratează în 
emisiunile locale -cele -mai arză
toare probleme din comună. Deși 
se difuzează material privitor la 
-campanie, el este lipsit de exemple 
locale, iar lipsurile manifestate în 
problema însămînțărilor n-au fost 
de loc criticate.

La sfatul popular -al comunei 
Teiuș pînă acum munca s-a desfă
șurat din birou. Secretarul sfatu
lui, tovarășul Balici, referentul a- 
gricol. Stan și ceilalți salariați din 
sfat, stau toată ziua în birou, fără 
să iese pe teren. Este explicabil de 
ce numărul țăranilor antrenați în 
întrecerea patriotică -este, după to
varășul Stan, peste 340, iar după 
cum spune tovarășul secretar, abia 
120. Realitatea este însă alta. în
trecerea patriotică a fost organi
zată formal, din care cauză nici 
nu sînt rezultate.

Comuna Teiuș, poate obține re
zultate bune, dacă vor fi lichida
te toate lipsurile manifestate pînă 
acum, dacă problema terminării 
însămînțărilor va fi socotită ca o 
sarcină principală. Trebuie să fo
losească toate forțele care să a- 
sigure mobilizarea țăranilor munci
tori, spre a termina în cel mai 
scurt timp muncile agricole care 
sînt în urmă.

—1956 și nu mobilizează țărăni
mea muncitoare pentru curățirea 
pășunelor.

Pentru a se pune capăt acestor 
lipsuri, sfaturile -populare trebuie 
să ia urgente măsuri pentru mobi
lizarea țărănimii muncitoare la 
curățirea pășunilor, asigurînd ast
fel o puternică bază furajeră 
animalelor.

Săptămîna culturii maghiare
Citiți lucrări ale scriitorilor 

maghiari:
In limba romînă :

— Banffy G.: Țara cere soco
teală.

— Nagy Istvăn: La cea mai 
înaltă tensiune.

— Suto Andrâs: Pornesc oa
menii.

— Horvâth Istvân: Br-azde peste 
haturi.

— Jo-land I-osef: La periferiile 
orașului.

— Mikszâ-th Kâlmăn: Două ale
geri -în Ungaria.

In limba maghiară :

— Orosz Iren : Zeng -a beszterce 
volgye.

— Aszta.los Istvân : Văd es pa
na sz.

— Illes Bela : Honfoglalăs
— Zimăn Jozsef : In-a-sok.
— Siito Andrâs: Embeirek in- 

duln-ak.
— Pe-tofi Săndor : Ady Endre, 

Jozsef Attila szăz verse —■ A nep- 
pel, tiizon-vizen ăt.

Aceste cărți se găsesc de vîn- 
zare l-a toate magazinele „Librări
ilor Noastre".

Sesiunea sfatului popular 
a dezbătut problema gospodăririi orașului

De curînd, sesiunea sf-a 
tului popular al orașului -a dezbă
tut pe lîngă alte probleme, și pro
blema gospodăririi și înfrumuseță
rii orașului.

Din raportul prezentat a reeșit 
că, în orașul nostru s-au obținut u- 
nele succese în ceea ce privește de
servirea cerințelor mereu c-rescînde 
ale oamenilor muncii -din oraș.

In vederea creării de condiții cît 
jnai bune de recreație pentru cei 
ce muncesc, s-a trecut la amenaja
rea parcurilor din centrul orașului. 
Printr-o muncă însuflețită depusă 
de un număr în-semn-at de femei 
muncitoare, de muncitori de la 
mai multe întreprinderi și elevi 
ai școlilor din oraș, s-au plantat 
peste 800 de arbori decorativi etc.

Atît din raport, cît mai ales din 
discuții, au ieșit în evidență și o 
serie de lipsuri.

Din cauză că comitetul executiv 
s-a pierdut în mulțimea sarcinilor 
de fiecare zi, n-a îndrumat și con
trolat în suficientă măsură și în 
mod sistematic secția gospodărie 
comunală și industrie locală, ia- 
ceasta -a muncit mai mult în mod 
birocratic.

Stilul birocratic în care a mun
cit secția, a că-rei șef este tovară
șul Fizeșan Iosif, se desprinde clar 
din faptul că în rezolvarea unor 
probleme importante de gospodă
rire și înfrumusețare a orașului a 
fost neglijată legătura permanentă 
cu masele de cetățeni.

Subapreciind munca colectivă, 
tovarășul Fizeșan ia asupra sa re
zolvarea tuturor problemelor și 
muncește la întîmplare, nereușind 
astfel să ducă sarcinile Ia bun 
sfîrșit.

Așa se explică faptul de ce pînă

FOILETON

In cuibul viperei
— Sînt gata de drum, am luat 

și contractele la mine, și registre
le, aștept doar să vină președin
tele și pe urmă să plec. 
Avem o zi grea, muncă mul
tă, contracte de încheiat cu țăranii 
și lîngă astea, drumul pînă la To- 
toi e o pacoste pentru mine — spu
se Selejan Viorel, referent agricol 
la sfatul popular din comuna Sîn- 
timbru către ortacul său Ionel, 
care de asemeni se pregătise pentru 
plecare.

Telefonul zbîrnîi prelung, iar 
Selejan tresări. Totdeauna cînd 
sbîrnîie telefonul și mai ales cînd 
se află în încăperea sfatului, pe 
Sdlejan îl cuprind fiori, bănuind 
că tovarășii de la sfatul raion cu
nosc că el devenise în ultimul timp 
un slugoi aii chiaburilor.

— Alo 1 Da, Selejan... cum ?... 
Imediat, tovarășe președinte... a- 
cum plec. Uite în momentul ăsta 
îmi iau servieta și mă duc... cum 
spuneți, la Galtiu.? Păi să vedeți, 
m-am pregătit pentru Totoi, am 
acolo treburi, știți dumneavoastră... 
oamenii... contracte de încheiat, 
așa, că mă duc acolo... uite 
acum... noroc. Rău președinte, 
se ține de capul omului, auzi vor
bă, să mă oblige el unde să mă 
duc... ți-ai găsit pe cine să-l obli
ge — vorbi în sinea lui Selejan.

Drumul spre Totoi cotește pe 
după . sălcii însoțit de apa lină a 
Mureșului. In dreptul locului, unde 
se află podul plutitor, Selejan îș! 
mai aruncă odată privirea spre în
tinderile de pămînt care se înșiră 
de o parte și de alta a Mureșului.

— Oare mă așteaptă ? Nu și-o 
fi uitat cumva cuvîntul, își zise 
în gînd Selejan cînd ajunse în 
marginea satului. 

în prezent, nu s-au luat măsuri 
pentru amenajarea parcurilor de 
la gara mare și din fața fabricii 
„Simion Bărnuțiu". De asemeni 
este tărăgănată începerea lucrării 
pentru construcția unui W.C. pu
blic în oraș, pe motiv că nu s-a 
stabilit locul potrivit acestei con
strucții, cu toate că materialul ne
cesar a fost procurat. Apoi, pe 
majoritatea străzilor se depozitea
ză gunoaie, fără ca acei care se 
abat de la lege să fie trași la răs
pundere.

Multe lucruri folositoare ar fi 
putut întreprinde comitetul execu
tiv, dacă s-ar fi sprijinit în acti
vitatea sa pe aportul deputaților, 
dacă ar fi antrenat în diferite ac
țiuni obștești masele de cetățeni 
dornici să contribuie la gospodări
rea orașului lor. In afară de sesi
uni, deputății sînt foarte rar con- 
vocați, nu se organizează instrui
rea lor pe probleme privind mun
ca lor, nu sînt sprijiniți și contro
lați în îndeplinirea sarcinilor.

Comisiunea permanentă de gos
podărie comunală și industrie lo
cală ă desfășurat în această pe
rioadă o activitate slabă și însuși 
tovarășul Popa Nicolae, președin
tele comisiunii, n-a răspuns la.che
mările sfatului, iar acesta nu l-a 
tras la răspundere.

Participanții la discuții au cri
ticat cu tărie lipsurile manifestate 
în activitatea comitetului executiv, 
făcînd totodată propuneri prețioa
se pentru îmbunătățirea muncii.

Luptînd cu perseverență pentru 
aplicareâ în viață a hotărîrilor lu
ate de sesiune, sfatul popular al 
orașului va contribui din plin la 
satisfacerea cerințelor materiale și 
culturale ale oamenilor muncii.

Poarta scîrțîi și în prag apăru 
Mustață Todor, chiaburul.

.— Ai venit ? Te-am așteptat. Ești 
un om de cuvînt, așa-mi place. 
Hai în casă că ne văd oamenii, să 
mai vorbim cîte ceva, nu te grăbi 
— vorbi mulțumit chiaburul, că 
Selejian, referentul, nu și-a călcat 
cuvîntui. Nevastă! adu cupele de vi
nars și vin, să mai închinăm un pic cu 
Viorel, prietenul nostru. Hai, du-te 
mai repede, nu căsca gura, iar tu, 
Viorel, dezbracă-te, stai liniștit că 
nu ne calcă turcii — mîrîi chiabu
rul în timp ce ținea două scaune 
în brațe pe care le adusese din 
camera vecină. Și așa, din vorbă 
în vorbă, lui Selejan îi sticleau o- 
chii, otrava chiaburului lucra, nu 
glumă. Scoase din servietă regis
trele și le înșiră fără sinchiseală 
pe masă.

— Ce contracte, ce oameni, de 
asta nu mai pot. Hai, să trăiești, 
cumetre, că vorba aia, pasărea tot 
la cuibul ei trage, nu-i așa ? — 
se adresă Selejan către chiabur, 
care umplea unul după altul pa
harele cu vin. Să trecem la fapte, de 
vorbit am vorbit destul, cum spuneai 
pămîntul, defalcarea... aranjez eu. 
Și zici că vrei să treci pămîntul pe... 
bine, uite să faci asta... asta și ve
dem noi la urmă, — spuse Selejan.

Viclenia și planurile chiaburului 
Mustață Todor, urzite cu ajutorul u- 
neltei sale, Selejan Viorel, au fost 
date peste cap. Tot satul aflase a 
doua zi, că Selejan tratase în cui
bul chiaburului problema pămîntu- 
lui. Au aflat și tovarășii de la sfa
tul popular comunal și cei de la 
sfatul raion, iar măsurile luate 
împotriva acestui element care s-a 
pus în slujba dușmanului de clasă, 
vrem1 să le aflăm și noi.

L. MARCEL

poiitice.de
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O acțiune revanșardă
Se știe prea bine ce rol însem

nat a jucat în pregătirea agresiu
nii hitleriste organizația fascistă a 
germanilor sudeți din Cehoslova
cia, condusă de Henlein. Astăzi, 
acești urmași ai lui Hitler încearcă 
din nou să ia parte la un complot îm
potriva păcii și a liniștei popoare
lor din Europa.

Presa relatează că adepții lui 
Henlein instalați în Austria și în 
Germania occidentală și-au creeat 
o organizație cu numele de „Uni
unea germanilor sudeți" și au or
ganizat la Viena o întrunire care 
s-a desfășurat sub „atotcuprinză- 
toarea" lozincă : „Reîntoarcerea în 
sînul noului mare Reich german". 
La această criminală acțiune re
vanșardă a luat parte activă și un 
deputat din Bundestagul de la 
Bonn, cu numele Reitzner. Acesta 
a prezentat un raport care avea 
ca idee centrală revendicarea „u- 
nirii regiunii sudete cu marele 
Reich german", adică a smulgerii 
prin violență a unei părți din te
ritoriul Cehoslovaciei. Totodatg, 
Reitzner nu a ascuns că -revanșar
zii de la Bonn văd în constituirea 
„comunității defensive europene" 
calea spre realizarea planurilor 
lor de cotropire. El a vorbit despre 
„o nouă ordine în Europa" și a 
amenințat fățiș Republica Ceho
slovacă...

Nu se poate trece cu vederea 
faptul că adunarea „Uniunii ger
manilor sudeți", la care revanșar

Toată atenția pregătirii aspiranților în complexul G« M. A.
Complexul sportiv G.M.A. a de

venit baza de mase a mișcării 
noastre de cultură fizică și sport, 
unul din mijloacele importante de 
educare comunistă a tineretului, 
de întărire -a sănătății oamenilor 
muncii, de pregătire a tinerei-ge
nerații pentru mun-că și pentru a- 
părarea patriei.

In raionul nostru C.C.F.S.-ul ra
ional, cu spriji-nul organizației 
U.T.M. și sub îndrumarea Comite
tului raional de partid, a luptat 
pentru traducerea în fapte a sarci
nilor trasate de partid, -acordînd o 
atenție deosebită introducerii și 
extinderii complexului’ G.M.A. Ast
fel, în anul 1953 numărul purtă
torilor de insigne F.G.M.A. și 
G.M.A. ,a crescut cu 38«/o față de 
anul 1952. Printre colectivele spor
tive fruntașe sînt cele de la Școa
la profesională Nr. 26, „Progre
sul", „Flamura Roșie" și „Locomo
tiva” I.C.T. din Alba-Iulia și cer
curile sportive „Locomotiva” 
C.F.R. Vi-nțul de Jos și Școala de 
7 ani Teiuș, -care au avut o activi
tate rodnică în această direcție.

Un -rol deosebit în intensificarea 
activității G.M.A. în colectivele 
spo-rtive sindicale l-au avut între
cerile inter colective și concursu
rile speciale G.M.A., organizate 
tn acest an pe scară locală de că
tre comitetul pentru cultură fizică 
și sport raional. De asemeni, o 
contribuție importantă a fost și or
ganizarea concursurilor populare 
la o serie de sporturi prevăzute 
ca probe în complexul sportiv de 
stat G.M.A., ca atletism, tir, înot, 
schi, etc. O însemnată influență a 
avut complexul G.M.A. asupra dez
voltării mișcării sportive la sate. 
Sînt tot mai numeroase colectivele 

zii de la Bonn au rostit discursuri 
ațîțătoa-re, s-a ținut cu știința și 
con-simțămîntul autorităților aus- 
triace și sub ocrotirea lui Helmer, 
ministrul de interne al Austriei, 
cunoscut fruntaș socialist de 
dreapta. Intr-un mesaj special, 
Helmer a urat succes -adepților lui 
Henlein și a arătat că intențip- 
nează „să-i ajute la realizarea re
vendicărilor lor".

„Sufletește sînt alături de dum
neavoastră" — astfel și-a înche
iat ministrul -austriac mesajul.

Liderii partidelor guvernamen
tale din Austria încearcă, în fel și 
chip, să convingă opinia publică 
mondială că atît în vorbe cît și în 
fapte ei sînt pentru pace și demo
crație. Sprijinul fățiș .acordat de un 
membru al guvernului austriac 
acțiunii întreprinse la Viena de 
revanșarzii hitleriști și promisiu
nea de a sprijini planurile lor a- 
gresive arată adevărata valoare a 
acestor asigurări.

Un mediator macabru
Numele generalului MacArthur, 

odiosul călău al Coreei, iese iarăși 
la suprafață. In ultimele zile el 
apare în rolul de mediator între 
grupul senatorului McCarthy și 
cercurile guvernamentale din 
Washington. Ziarul „New York 
Post” explică tratativele pe care 
le duce MacArthur la Casa 
Albă, în felul următor:

„Sarcinile inițiale ale fostului 
comandatat din Extremul Orient, 

care numără zeci de purtători de 
insigne G.M.A. In acest sens, 
exemplu demn de urmat sînt co
lectivele sportive sătești -din comu
nele Bărăbanț și Vințul de Jos.

Complexul G.M.A. -a contribuit 
la creșterea numărului celor care 
practică diferite ramuri de sport 
și în special în cele cu -caracter -a- 
plicativ. Astfel, numai în perioada 
sezonului de iarnă au -învățat să 
schieze și și-au trecut normele de 
schi aproximativ 1.200 de aspiranți.

Deși realizările obținute dove
desc o creștere a activității și ex
tinderii complexului G.M.A., totuși 
ele nu sînt la nivelul cerințelor 
mereu crescîn-de ale complexului 
sportiv G.M.A. și în măsura posi
bilităților create de partid și gu
vern.

Principala lipsă a -activității în 
cadrul complexului G.M.A. a cons
tituit-o rămînerea în urmă din 
punct de vedere a calității și pre
gătirii purtătorilor de insignă, din 
care cauză masele de tineri nu au 
fost atrase prin complexul G.M.A., 
s.pre practicarea continuă -a diferi
telor ramuri sportive. Cei mai 
mulți purtători de insignă G.M.A., 
consideră activitatea lor sportivă 
încheiată odată -cu trecerea norme
lor. Această situație se datorește 
faptului că în majoritatea colecti
velor; sportive și în special în cele 
sindicale, se subapreciază activita
tea sportivă, munca pe linia com
plexului de stat G.M.A. De acest 
fel de a munci au dat dovadă ins
tructorii sportivi Suciu Ion, Popa 
Tr-aia-n, Barbu Dumitru, Brici Va- 
sile etc. De asemenea, profesorii 
de educație fizică Păcurariu Că
rnii, Tîrnăveanu Nicolae, Lica-reti 

care apare acum în noul său rol 
de apărător al guvernului, sînt: 
să apere cu energie controversata 
politică militară „nouă” și să-i a- 
tragă pe adepții senatorului Mc
Carthy de partea guvernului”.

Conflictul dintre senatorul Mc
Carthy și Casa Albă nu are ni
cidecum un caracter principial. A- 
ceste divergențe ascund lupta din
tre două grupări concurente ale 
capitalului financiar (vezi „Tim
puri Noi" N-r. 12, „Mărul discor
diei”). In problema cursei înarmă
rilor și a pregătirilor de război 
amîndouă sînt de acord : și una 
și cealaltă mizează pe conjunc
tura militară. Tocmai aceasta a 
determinat apariția lui MacArthur 
ca „mediator”.

Acest general este un afacerist 
bogat, și -are strînse legături toc
mai cu acel grup al capitalului fi
nanciar care a stăruit pe față pen
tru cotropirea cu forța armată a 
peninsulei Coreene. Ma-cArtur a 
fost -reprezentantul acestor cercuri 
în Pentagon, în Japonia și în Co
reea. Acum el promovează tot din 
ordinul lor o „nouă strategie" în 
dosul căreia se ascunde aceeași 
politică falită „de pe poziții de 
forță”, și caută să ajungă la o 
înțelegere cu Casa Albă, în- ceea 
ce privește viitoarea evoluție a 
planurilor agresive.
■ Se vede că MacArthur și acoli- 
ții săi nu au învățat prea multe 
din înfrîngerile suferite.

Maria și alții, s-au -mulțumit să-și 
axeze programul de instruire pe 
trecerea normelor complexului 
G.M.A., neglijînd sarcinile ce le 
revin în domeniul instruirii masei 
largi de aspiranți neîncadrați în 
secții sportive.

In activitatea pe tănîm sportiv 
există încă puternice manifestări 
de formalism. In goana după ci
fre, unele comisii de pregătire și 
examinare de la colectivele spor
tive, au pierdut din vedere ele
mentul esențial în activitatea 
G.M.A. „calitatea -pregătirii purtă
torilor", declarî-nd purtători de in
signă, aspiranți care nu și--au tre
cut cele mai importante norme, ca: 
înotul, tirul și schiul.

Unele colective sportive, ca . cele 
de la liceul de fete și liceul de 
băieți din Alba-Iulia, merg pe 
lini-a înlocuirii probelor de schi și 
înot, sporturi de bază în complexul 
G.M.A.

Răspunderea pentru -nivelul scă
zut al calității în munca de pregă
tire a purtătorilor G.M.A. revine în 
primul rî-nd consiliilor de condu
cere din cadrul colectivelor spor
tive, comisiilor de specialitate pe 
ramuri de sport, care nu -au dus o 
perseverentă mun-că de îndrumare 
și control. Aceste organe trebuie 
să tragă la răspundere cu seriozi
tate pe instructorii sportivi și pro
fesorii de educație fizică, care ne
glijează sarcinile în legătură cu 
complexul G.M.A. La fel comisia 
de control G.M.A. de pe lîngă 
G.C.F.S. raional, are datoria să 
acorde o mai mare atenție proble
melor tehnico-organizatorice, ridi- 
cînd mai sus nivelul muncii -spor
tive în raionul nostru.

ROMA (Agerpres). — TASS
La 11 aprilie și-a început lucră

rile plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist- Italian. 
Luigi Longo, secretar general ad
junct al Partidului Comunist Ita
lian, a prezentat un raport în- le
gătură cu primul -punct de pe or
dinea de zi „Pentru o poli-tică de 
slăbire a încordării internaționale, 
o politică de libertate și progres 
social".

Lon-go a subliniat că în cursul 
celor trei luni oare s-au scurs de 
la ultima plenară a Comitetului 
Central, în Italia s--au schimbat 
trei guverne. Actualul guvern 
Scelba-Saragat, în urma înfrînge- 
rii suferite cu prilejul votării bu
getului Ministerului de Finanțe, 
s-a dovedit a nu fi sprijinit decît 
de o minoritate atît Jn țară cît 
și în Camera deputaților. Rezulta
tele alegerilor din anul 1953 și 
modul cum a evoluat situația in
ternațională dovedesc că partidul 
democrat-creștin nu este în stare 
să dea țării un guvern trainic.

In urma acordurilor realizate l-a 
conferința de la Berlin, a spus în 
continuare Longo, în t-oate țările 
din Europa apuseană guvernele au 
fost silite să țină seama tot mai 
mult de năzuința spre pace mani
festată de opinia publică din aces
te țări. Totuși, tocmai de aceea 
diplomația americană își intensi
fică eforturile pentru a obține ca 
Italia și Franța să ratifice imediat 
acordul cu privire la crearea „co
munității defensive europene”.
Sub presiunea americanilor, în Italia 

a fost refăcută tocmai în -acest scop 
coaliția cva-dripartită între partidele 
democrat-creștin, social democrat, li
beral și republican. Totuși, în Ita
lia, în Franța și chiar în Germania 
occidentală crește puternica opo-

Poziția Indiei
față de conferința de la Geneva

Discursul primului ministru Nehru
BOMBAY (Agerpres). Intr-un 

discurs public rostit l-a II aprilie, 
primul ministru al Indiei, Nehru, 
a precizat din nou poziția țării 
sale față de conferința de la Ge
neva. Nehru a sublini-at că în ca
zul cînd intervenția Indiei ar pu
tea determina încetarea unui răz
boi, „India v-a proceda în conse
cință”.

Referindu-se la intențiile de sa
botare a conferinței de la Geneva

După vizita lui Dulles la Londra
LONDRA (Agerpres).. — Vizita 

la Londra a secretarului Departa
mentului de stat american, John 
Foster Dulles,, avînd ca scop ob
ținerea adeziunii Angliei la -poli
tica S.U.A. față de războiul din 
Indochina, a luat sfîrșit. Rezulta
tele discuției lui Dulles cu minis
trul de externe englez, Eden, asu
pra acestei chestiuni, sînt cuprinse 
în comunicatul dat publicității și 
în care se spune printre altele că 
cei doi miniștri sînt gata să exa
mineze posibilitatea creării unei a- 
li-anțe în vederea apărării intere
selor așa «numitei „lumi li-bere" în 
Asia de sud-est.

De-ci, planul lui Dulles ca îna
inte de conferința de la Geneva să 
folosească drept instrument de șan
taj această alianță prin publicarea 
unei declarații comune a celor trei 
puteri occidentale și a altor țări 
din Asi-a de sud-est, cu caracter 
calomnios împotriva R.P. Chineze, 
a trebuit să fie amîna-t.

Agenția France Presse relatează 
că ■ acea parte a comunicatului în 

, ziție împotriva creării „comunită
ții defensive europene", se extinde 
mișcarea pentru interzicerea bom
bei atomice.

Succesele obținute în urm-a ac
țiunilor precedente, a declarat 
Longo, ne obligă să obținem mereu 
noi și tot mai mari succese. Este po
sibil și trebuie să atragem în a- 
ceasta mișcare femeile muncitoare, 
mamele, oameni sim-pli, catolw,. 
Toate organizațiile populare, toți 
democrații activi, toți patrioții 
trebuie să se gîndească cum tre
buie să-și îndeplinească datoria.. 
Subliniind că Uniunea Sovietică și 
țările de democrație populară nu 
amenință Italia, Longo a declarat 
în continuare: încadrarea Italiei 
în „comunitatea defensivă europea
nă" nu numai că ar subordona ar
mata italiană unui comandament 
străin-, ci ar putea avea efectul ca 
armatele germane să intre în Ita
lia și să-și instaleze garnizoanele 
în provinciile Italiei. Presiunea mi
litarismului și expansionismului 
german amenință economia și 
comerțul exterior al Italiei, lucru 
pe care îl recunosc pînă și ziarele 
economice burgheze. Motivele pe 
care noi trebuie să le accentuăm în 
campania noastră de luptă împo
triva „comunității defensive euro
pene", a declarat Longo, sînt atît 
de clare și populare, încît ele nu 
pot să nu cîștige inimile și spiri
tele milioanelor de cetățeni. Vom 
trebui să luptăm împotriva a nenu
mărate abuzuri și acte de. violență, 
totuși această campanie va fi în
cununată de succes dacă vom reu
și s-o transformăm în acțiuni largi' 
ale maselor, acțiuni care să cu
prindă pe toți italienii, membri ai 
tuturor partidelor, pe reprezentan
ții lor, pe deputății lor în parla
mente".

de către unele cercuri politice din 
occident, primul ministru indian 
a arătat că, „India va face tot po
sibilul pentru a evita eșecul con
ferinței”.

Scoțînd în evidență pericolul ex
periențelor cu -arma atomică, Ne
hru a declarat că „bomba cu hi
drogen este o realitate nouă pri
mejdioasă și monstruoasă, iar lu
mea trebuie să aleagă între dis
trugere și supraviețuire".

care se spune că Anglia va exami
na problema unei alianțe comune 
cu Asia de sud-est reprodusă de 
Eden în cadrul unei declarații din 
Camera Comunelor a fost întîm- 
pinată de către unii deputați cu 
strigăte de „rușine", „.aceasta este 
o n-ouă Coree 1“

In -legătură cu vizita lui Dulles 
la Londra oficiosul laburist „Daily 
Herald" scrie : „Poporul englez are 
dreptul să afle ce cere Dulles și 
ce promisiuni a făcut sau a refu
zat să facă Eden. Dacă este ade
vărat că în -ajunul conferinței de 
la Geneva Dulles cere formularea 
unor amenințări care prezintă ris
cul unei extinderi a războiului din 
Indochina, atunci trebuie să i se 
răspundă în mod lim-pede: po
porul englez nu este de -acord cu 
aceasta. Prin metodele sale diplo
matice violente, Dulles a pus la 
grea încercare colaborarea anglo- 
america-nă”. După părerea unui 
comentator al agenției Associated 
Press „francezii vor fi și mai intran
sigenți".
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