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La moartea lui
A. A. JDANOV

In editorialul său de Joi, PRAVDA exprimă recu
noștința poporului sovietic pentru proeminentul făuritor 
ți conducător al Partidului Bolșevic și Statului Sovietic,
A. A. Jdanov.

Poporul sovietic, scrie ziarul 
„Provda" în editorialul său, 
aduce azi ultimul său tribul de 
recunoștință unui proeminent 
făuritor și conducător al Par
tidului Bolșevic și al Statului 
Sovietic, Andrei Alexandrovici 
Jdanov.

Tov. Jdanov, bun fiu al Par
tidului Bolșevic, discipol credin
cios și tovarăș de luptă al ma
relui Stalin, teoretician marxist 
dr Ironie și pro agandistul cel 
mai talentat al ideilor lui Le- 
nin și Stalin, era bine cunoscut 
și iubit de întregul nostru po
por. In lupta pentru linia gene
rală a partidului lui Lemn și 
Stalin tov. Jdanov, și-a arătat 
din plin talentul său de condu
cător bolșevic și a devenit mem
bru al conducerii Partidului 
Bolșevic in frunte cu tov. Sta
lin, conducere care a ținut sus 
steagul marelui Lenin după 
moartea lui Vladimir Ilici, a 
mobilizat partidul in jurul în
drumărilor lui Lenin și a dus 
poporul sovietic la victoria so
cialismului în țara noastră.

Bolșevicii și toți oamenii 
muncii din Leningrad au apre
ciat cum se cuvine și l-au iubit 
pe Andrei Jdanov. Călăuziți de 
el, ei au infrânf-și lichidai banda 
de dușmani josnici și declarați 
ai poporului, iroțkiști buhari- 
niști și alti trădători. Călăuzită 
de Jdanov organizația Lenin
grad a Partidului s’a grupat 
mereu mai strâns în jurul Co
mitetului Central al Partidului 
lui Lenin și Stalin in jurul ma
relui conducător al Partidului 
și al poporului, Iov. Stalin.

De numele lui Jdanov sunt 
legate cele mai mari realizări 
ale oamenilor muncii din Lenin
grad din timpul celui de al doi
lea și celui de al treilea plan 
cincinal de dinainte de război.

In acelaș timp Jdanov a de
pus o muncă imensă ca secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist (bolșevic) 
al Uniunii Sovieiice.

Rapoartele sale la planurile 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist (bolșevic) al Uniu- 

- nit Sovietice din Februarie. 

Martie 1937 și la al 18-lea 
Congres al Partidului Comunist 
au constituit contribuții de o 
importanță majoră pentru teo
ria și practica construirii Par
tidului

In anii marelui război pentru 
apărarea Patriei, A. A. Jdanov 
a fost o sursă de inspirație 
pentru soldații de pe frontul 
Leningradului și pentru oamenii 
muncii din orașul erou. El le-a 
insuflat curai si credință ne- 
sd-uncinată in victoria noastră. 
Condusă de Jdanov organiza
ția de partid din Leningrad a 
devenit sufletul apărării eroice' 
a Leningradului. Urmând înțe
leptele indicații ale marelui con
ducător și strateg Stalin, bol
șevicii din Leningrad au tran
sformat gloriosul oraș a lui 
Lenin intr’o fortăreață inexpug
nabilă care a oprit și zădărni
cit toate atacurile furioase ale 
hoardelor naziste. Sub îndruma
rea lui Jdanov a fost dus la 
îndeplinire planul lui Stalin pen
tru înfrângerea germanilor la 
Leningrad.

In ultimul an al vieții sale
(Continuare >■ pag. IV a)

In cadrul unui meeting impres:onant
Joi după amiază a avut loc 

în Piața Roșie din Moscova 

înmormântarea Iui Jdanov
joi la orele 17, a avut loc 

în 'Piața Roșie din Moscova 
un uriaș meeting cu prilejul 
înmoi-mântarii lui A. A. Jda
nov.

Cu acest prilej’, a luat cu
vântul V- M- Molotov, meni 
bru în Biroul 'Politic al P. 
C. (b.) al URSS, vicepreșe- 
ședinte al Consiliului , de 
Miniștrii și ministrul de Ex
terne al URSS., deputat în 
Sovietul Suprem al U.R.S.S 
Deasemenea, au mai rostit 
discursuri secretarul Comite 
tulii; raional al Partidului 
Bolșevic. Popov, secretarul

Poporul român iși expr.mă adânca 
durere față de pierderea grea încer
cată prin moartea lui A. A. Jdanov

In întreprinderile și instituțiile din județul nostru
In cadrul unor adunâri solemne, oamenii 
muncii au evocat figura marelui dispărut

Știrea înce arii din viata a fruntașului de seamă al Partidul» Comunist (bol-ev ic) al Statului 
Sovietic, tovarășul general colonel Andtei Alexando.ii Jdanov, membru în Biroul Pohli- al 'omite 
ului Central al Partidului Comlunist (bolșevic) al Uniunii Sovietice, -ecrelar al Comite;u ui Central I 

Partidului Centuri t (bolșevic) al Uniunii Sovielice, depu'at in Sovietul Suprem al U.R.S.S . a provo
cat o duiere adâncă în su.Rtele tuturor oamenilor muncii in ud.

pierderea pe care o constitue moartea lui A. Jdanov, uptălor 
muncitorești 'internaționale, este o pierdere i eparabilă pen’ru clasa

In ziua de 2 Septembrie, zi înj 
care poporul sovietic a condus la 
(ocul de veci pe A. A. Jdanov, în 
toa'e cent ele țpu c’tor-șți ale jude
țului muncitorin ea*  la e i ea in 
muncă s’a adunat în impre ionante 
meelinguri în cadrul cărora și-a 
exprimat durerea pentru pierderea 
marelui conducător al clasei mun
citoare.

Astfel de me lingu.i au avut '.oct 
la Deva, Călan, Simeria, Crisviorj 
brad, ele. 1

In cadrul acestor mee'inguri par- 
ticipanții cuprinși de durere s’au 
ridicat să vorbească de șire marile 
servicii aduse prolelariatu'vi inter
național de neobositul luptă,or bol
șevic Andrei Jdanov.

Pretutindeni, muncitoiimca hune- 
doreană a evocat viata luminoasa 
închinată lup ei mărețe a c’a ei mun
citoare și exprimâr.du-1 -egretul pro
fund al durerii provocate de moar
tea lui Jdanov, și-a luat angațamerv- 
tul de a păstra vie memoria sa șî 
a activității sale înflă- ărate pentru

Comic;.ele Partid din 
Leningrad și mareșalul Go 
vorov, evocând viața lumi
noasă. și lupta marelui dis
părut.

După meetingi, generali 
ssimul I. V- Stalin și mem
brii Biroului Politic al Par
tidului Bolșevic au ridicat si
criul cu rămășițele iui A. A. 
Jdanov, și s'au ^îndreptat spre 
zidurile Kremlinului. înso
țit de salve de artilerie, si 
criul a fost lasat jos în mor 
mânt. A fost intonat a.țot 

Imnul Sovietic.

o pierdere ireparabilă penlru clasa
binele și feri irea elasei muncitoare 
și de a nu precupeți niii un efort 
care să le permită a fi demni și 
puternici în lupta dusă contra im-

Alte telegrame trimise cu 
ocazia încetării din viată » 
a lui A. A. Jdanov

Președintelui Sovietului 
U. R. S. S. - A.

Suprem al 
M. Svernic

Moscova Kremlin
In numele Marei Adunări 

Naționale a Republicii Po
pulare Române, Vă exprim 
adânca noastră îndurrrar.j 
pentruJJ pierderea pe care 
Statul și popoarele Uniunii 
Sovietice au încercat-o prin 
moartea deputatului Sovie
tului SUplem al U. R. s. Ș. 
Andnei Alexxtnldrov .ci Jda
nov, General — Colonel, 
membru ăl Biroului Poli
tic al Comitetului Central al —

Telegrama Colegiului de redacție al organului Biroului 
Informativ „Pentru pace trainieă, 

pentru demoeratie populară"
Redacția Organulu, Biroului In

formativ al Partide or Comuniste 
,,Pentru pace trainică, peni u demo
crație populară” as.e adânc sguduită 
de vestea grea a morții tovarășului 
Andie Alexand-ovi i J anov, c edin- 
cios dișcipol și tovarăș de lupta 
al marelui Stalin, unul din glorioșii 
si încercații conducălo i ai Partidu
lui Comunist (boLe.ic) din Uniu
nea Sovietică, eminent teoei.ian al 
marxâim-leninismu'ui, luptător în
flăcărai pentru strângerea rânduriloț 
prole'ar a u ut in e a icnaî sub stea
gul lui Lenin și Stalin.

La prima consfătuire al Birou
lui Informativ al Parcic'eloor Co
muniste tov. A. A. Jdanov a făcut 

in raportul său o strălucită analiză 
marxist-Ieninistă a -i nației interna
ționale postbelice i,i care a fost 

nostru.
neobosit pentru cauza ni'scarl 

muncitoare de pretutindeni.
periatismului ca ți mareK cor.du
cător, discipol și tovarăș de luptă 
al marelui Stalin, Andre. Akexaci- 
drovici Jdanov.

P. C. ,b. 1 al l R.SS secret.,r 
al Comitetului Central .,1 
Partidului Comunist bolșe
vic) al LIniunii Sovietice, a 
cărui viață a fost o pildă 
strălucită de lupta pentru 
binele Patriei și popoarelo’- 
sovietice și pentru triumful 
ideilor păcn și progresii ij 
în inttcaga lume.

PreȘ- Prezidiului Matei
Adunări Naționale a RPR 

Pnof. Dr. C. I. Parhon

expus programul slalinist de lupt; 
pentru întărirea pr.n toate mijloa 
< ele a tor e o- lagă u ui antiimp ria- 
l»st și democraiic.

Ra; ortul o a ă ului A. A. Jdanov 
ne a înarmat pe noi reprezentanți 
ai Partidelor Comu. is e <i muncito
rești din Organul Biroului Ino-ma- 
liv a! Partide o.- Comuniste si Mun
citorești cu învățaturile principiale 
leninisle-staliniste după care ne-any 
condus permanent în munca Tuiastră.

Amintirea glorio u'ui fiu al Par
tidului Eolșe, ic, care și-a închinat 
întreaga sa v iață cauzei proletari^ 
tului internațional, cauzei comunis
mului, va trai veșnic în inimile oa
menilor muncă din întreaga lume.

Coleg.ul de reda.tie al Organu
lui Biroului Informalix ..Pen
tru pace trainică, pentru de
mocrație populara”.
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Să îndrumăm copiii spre 
școlile technice

$

Rclonna învâ inutilului înfăptuit i 
clin inițiativa Partidului Muncitoresc 
Român, dc<ch>dc la gi drumuri spre 
cultură și luminare liijo poporu 
lui muncitor, care sub regimurile 
trecute au fost ținuți In întunerec, 
departe de bunurile culturii.

Noua lege a Invă Amantului iiidru-) 
tnează tineretul țării în primul i ânch 
spre școlile tehnice menite să dea( 
tării specialiști ridieați din rându-f 
rile populației muncitoare.

Va fi simțitor lărgi a rețeaua șco
lilor tehnice și profe iana.e, indus 
triale, agricole, coopera iste și si 
vice, care vor pregăti specialiștii, 
maeștri și lucră’ori, pentru fabrici, 
și agricultură.

Dezvoltarea industr.ci nea .țre si 
mecanizarea ere cinda a agriculturii, 
cer mărirea simțitoare a numărului 
de mecanici, tractoriști, agronomi 
silvicultori ți se e i ar , care să facă 
din țara noastră o țară industrial-a*  
grară înaintată așa cum a propus 
Partidul Muncitoresc Român, pen
tru ridicarea nivelului de trai al ce
lor ce muncesc. __________

In trecut regimurile burghezo-mo- 
șiereșli încercau să arate că este 
rușine să înveți o meserie. Prin a 
ceasta se urmărea împedicarca dez
voltării corpului nostru de spe ia 
liști.

Datorită acestei pojiii i, în jude
țul nostru școala de agronomi și 
cea de calificare a muncitorilor a- 
grico]i din Geoagiu încă în anii

Știri șii fapte agricole 
din U. R. S. S.

Electrificarea satelor Ucrainiene
In primele 7 luni ale aces-Consiliul de Miniștri xși 

C- C. al Partidului C omuniăt 
(b. din. Ucraina au totalizat 
rezultatele întrecerii socia-‘ 
liste u regiunilor republicii 
pentru (impHnjtUa plantdui 
primei jumătăți a anului cu
rent, în ceiace privește elec
trificarea satf?k>r:

Primul loc în întrecere a 
fost fteordat regiunii Harcov, 
al doilea regiunii Lvov.

1,300,000 
de grâne

Colhozurile și sovhozurile 
din regiuțntea Dnepropetro- 
vs,k tcrjminând înaintfe de 
termen planul anual al livră
rilor de grâu către Stat,.și-a i 
luat obligația de a livra peste 
plan încă 3,5 milioane de’pu-

Săptămâna grădinilor 
în R. S. F. S. R.

In regiunile și republicile 
din RSFSR au început pre
gătiri pentru Săptămâna 
grădinilor”.

«Citiți 
SCÂNTEIA 
SATELOR

Irecuți cin ca lipsă de e|evi, dej i 
fiilor dc țărani muncilo. i |i s'a a or- 
dal întreținerea gratuita.

Astăzi Iici are absolvent al unei 
școli lehui.e poale trece in învăță
mântul su;erior, desvoHjndu.se po
trivit aptitudinilor și capaii jăților 
sale. (

Datoria țărănimii munci oare este 
astăzi, dc a-și îndruma copiii spre 
școlile tehnice unde prin meseria 
folositoare pe care o vor învăța aici*  
vor deveni cetățeni vrednici și fo
lositori țării Întregi și poporului 
muncilor în drum spre o via ă nouă.l

Fiecare plugar trebue sâ îngrijească din timp 

Procurarea seminței de soiu 
și pregătirea însămânțărilor
In vederea pregătirii însă*  

mâ 'țărilor de grâu din toamna 
aceasta, potrivit instrucțiunilor 

i d te de Comisia de Stat, Co*  
misia Județeană de colectări, 
a trecut la organizarea prac*  
tică a d'stribuirei seminței se*  
lecționate. Distribuirea se face 
prin >Romceral< și Fermele 
de Slat, fie contra schimb de 
semințe, fie cu plată.

tui an puterțea centralelor 
electrice dela sate a crescut 
cu 5000 kw.

Rețeaua (electrică s’a mă
rit cu 430 km. Au fost elec
trificate 91 colhozuri, 3 sov 
hozuri, 2 stațiuni de mașini și 
tractoare.

Ir> jmaj multe regiuni a fost 
organizat tieeratul cerealelor 
cu ajutorul electricității.

PU DU Rl 
peste plan

duri dc grâu.
Până la 22 August colho

zurile și sovhozurile din re
giunea Dnepropetrovsk au 
livrat Statului cu 1 milion 
300 mii puduri degrâwpeste 
prevederile planului.

In pepiniere se pregătește 
o mare cantjtate de pueți. In 
colhozurile Federației ruse 
vor fi sădite 15.000 dc hec
tare de grădini. Mai mult 'de 
un milion și jumătate de ar
bori fructiferi vor fi sădiți 
în grădinile individuale ale 
muncitorilor și funcționa
rilor.

Sute de mii de arbori vor 
fi sădiți în curțile școlilor, 
sp. talelor și grădinițelor de 
copii, ț | ,

Să muncim cât mai bine ogorul 
spre a obține rod îmbelșugat

Este știut că pământurile luirațv 
la timp, gtinoia e ți însămânțați iu 
semințe rele ț o ale, an cat întotdea
una roade mul e și mai bune.

Știm ca mo,.iile stăpânite de bo-

In toamna acestui an, toate 
suprafețele vor fi însămânțate 
numai cu sămânță aleasă, biur 
îngrijită și tratată saramurată

In acest scop fiecare co*  
mitet gospodăresc are sarcina 
de a întocmi din timp tabloul 
cu locuitoriiedin comuză care 
sunt îndreptățiți a primi se*  
manță, iar acolo unde sămânța 
selecționată nu se va ajunge, 

, trebuesc organizate centre 
pentru alegerea și tratarea se*  
minței în fiecare comună.

S, mânța de soiu provenită 
din recolta Fermelor de Stat 
— di tribuită lin sc pul îmul*  
firii — va li împărțită cu 
precădere țăranilor din comu
nele și satele din jurul ferme*  
lor respective, pentru ca tere*  
nul acelor comune să fie în
sămânțat numai cu sămânță 
selecționată.

Prin aceste acțiuni se va 
ajunge la un spor simțitor al 
recoltei, care va duce la creș
terea nivelului de traiu al ță*  
ranimii muncitorimea.

Fiecare plugar are datoria 
de a se îngriji de procurarea 
cantității de sămânță selecțio
nată de care are nevoe iar 
acolo unde acaastă sămânță 
nu se găsește trebu’ște aleasă 
la trior și pregătiă din timp.

Strângerea recoltei se face 
cu cele mai bune mașini agricole

In Cazahstan, Turcniema, 
Uzbekistan, Cuban și Ucra-

AVIZ 
ȘCOLAR

In otentia învâtătoiilor> I

Se aduce la cu îojlința tuturor co
legilor învățători, din județul Hune
doara, cari îu anul școlar 1917 18, au 
fost: raționalizați, li .ați, repar, vrăji, 
alribu.ri de posiu i, etc. indiferent 
dacă au apă:ut în Monitoarele Ofi
ciale, ordinele noastre circulare, sau 
pe tabele afișate pe coridorul in
spectoratului școlar, că sunt obli
gați a ce e dela area în condițiunil^ 
și termenul comunicat. Ordinul cir
cular Nr. 62:0 1 948, se anulează.,

insp. școlar jud.-șeî.
Popa Zamf'rache. 

ieri în t.e.u,, produceau recolte fru 
moaie, l-entru.ă ei dc in.au mașinile 
agricole și arară de asia, țărăni
mea muncitoare era subjugată pe 
mo iile lor, pentru a le mumi pă
mântul sa producă cât mai mult.

Astăzi țărănimea muncitoare est<- 
liberă și trebuie să-și munceascaă 
mai bine pământul dobândit.

Plugarii conșlienți de beneficiile 
pe care |e aduce un pământ bine 
lucrat, au tre.ut la fapte munc ud. 
cu mai multă pricepere și la timp 
pământurile.

Astfel plugarul Șerban Petru din, 
comuna llărău, a munc t pământul 
puțin de 3 jugăre pe care-1 are, 
în condițiuni bune și la timp fă- 
c.'mdu-l să dea o recoltă foarte fru
moasă.

Lângă a.castă holdă se afla o ui- 
tindere de pământ mai mare ut*a-  
inânța'ă cu porumb, pro r e at a plu- 
gaiului Filip Adalbert.

Dacă stăm să privim ace te doua 
lanuri de porumb vedem că cute 
o marc diferență între ele.

Porumbul plugarul, ii Șe ban Pe
tru, care a fost prășit de trei ori 
în vara aceasta, a crescut nifie și a 
rodit cu belșug, iar porumbul ve-

Ministerul Agriculuii preocupat 
de necontenita de.voi are și îmbună
tățire a agriculturii noastre, a ho
tărât yă pornească o mare acțmne 
pentru apărarea solului -împotriva 
spălăturii pământului productiv,, 
proprietatea țăranilor săra.i aflat pe 
coastele dealurilor.

Aceasta acțiune era mult așteptață 
și pentru județul nostru devenise o 
necesitate simțită, deoarece este 
știut cum datorită lipsei cornplecța 
a acestor măsuri dc apărare a so
lului, chiar în vara acestui an in 
timpul ploilor abundente ce au că
zut în județul nostru, in compună 
Roșcani mart suprafețe au fost ruptd 
și spălate de pământul productiv 
care a fost mânat în vale cu tulturito 
aflate pe el.

erin apărarea solului, puterea de

ina, țăranii sovietici au cșit 
La câmp cu tractoare și conv 
baine (mașina care seceră și 
treeră totodată). Anul acesta 
se folosesc pentru întâia oară 
combaine care s*c-r3  și treeră 
fără a mai fi nevoie să fie. 
trase de tractoare. Ele au 
motoarele lor și un singur 
om le poate pune în (mișcare.

Nu e lucru mai plăcut de 
cât să vezi acest combaine 
lucrâiid- Motoarele huițaiei 
neîntrerupt și spicele grele 
de rod intră în combaină fără 
a mat fi nevoie de mutica 
omuluj. Acolo sunt treerate 
și grâul curge apoi deadre- 
tul în saci. .

. inului sau I i ip Adalirerț care a 
fost semănat târziu și nici nu a 
fost prășit la timp, 14>at pradă bă
lăriilor, e-te numai jumătate ți cu 
roade mult mai puține.

Este de remarcat faptul ră pta> 
garul Filip Adalbert dispune «le 
unelte agricole și vite de tra.țiuae 
în mai marc mas ura decât ve.mrM 
său Șerban Petru și toiu , ptoi» 
tul pe care îl are este lucrat iar 
condițiuni mult mai proaste.

Acest fațr. Z'.oale în t vi leuță că 
numai prin efectuarea muncilor 
gri ,(e In bune condițiuni și apii 
când sfaturile date de tehnicienii 
agricoli, recolta poate fi îmburu- 
llțilâ și sporită și trebue subliniat 
elanul de muncă a țăranului Ș.rban 
care de.i cu mijloace de muncă re
duse ia a de vecinul său. — ir.sullc- 

.1 de dorința fierbinte de a-i munc. 
cuime.ade ogorul — a reușit sa 
realizeze arest lucru.

Exemplu! ță anului Șerban din Hă-1 
rău. trebue urmat de întreaga țâ- 
i'ânime liunedoreana, care numai «l 
fel in actualele condițiuni ale
agrieulur i noastre — își poate a i- 
gura condițiuni înainta e de traia 
și bunăstare.

rodire a ogoarelor noastre va speri.
•

De Ferma de Stat din Orăștie 
ne am ocupat adeseori în ziartă 
nostru, arătând realizările frumoase 
pe care conducerea acestei ferme, 
— sprijinită de personalul tehnic. 
—- le-a obținui în munca depusă 
pentru desvol'.area fermei.

Totuși, ta această fermă mai e 
sista unele lipsuri care pot ți tre
bue să fie înlăturate, spre a se 
asigura ridicarea fermei.

E vorba de lipsa de colaborare 
dintre administrator ți restul perso
nalului. ' «in

Lipsa de colaborare și metodele 
de comandă de care adeseori tov. 
administrator șe folosește, nu pot 
decât să stingherească elanul crea
tor al muncito. ilor și să împiedice 
bunul mers al muncilor din fermi.

Nu ne îndoim că prin mai muh. 
stăruință din par:ea conducerii fer
mei, această lip-ă va fi înlăturam 
cât mai curând.

O altă lipsă r< Fermei de Stat 
din Orăștie constă din superfi.ialt- 
tatea cu care a fost făcut ogorâț«4 
suprafețelor recoltate.

Acestee suprafețe au fost desrnă- 
riștite cu tractoarele și da'o iță co
modității și lipsei de control, ta 
capălul ogoare or desmiriștile au ră
mas capele de zeci de metri nearate 
Dacă cu tractorul nu au țAitXt fl »- 
rate aceste cape[e, acest lucru se pu
tea face cu plugurile. Dar nici cu 
plugurile nu s’au arat.

Astăzi când Fe mele de Stat tre- 
buc să fie exemplu viu in ochii ță
ranilor, pe care (ermeje trebue să-i 
îndrumeze și să-i învețe cum «Jt 
muncească ogoarele în condițiuni cât 
mai bune spre a rodi cât mai mult; 
felul în care ferma din Orăștie și-a 
desmiriștit suprafețele recoltate, lă
sând mari capele r-carate la fiecare 
ogor desmiriștit consți.ue un exem
plu rău, ce nu poale fi îngădui'.

De aceea este ne e ar ca și a- 
ceaslă lipsă să f;e cât mai repede 
remed'ată.

desvoHjndu.se


2 ZOKI NOI

Să îndrumăm copiii spre 
școlile technice
I

Reforma înva ământulu. iniăptuiti 
<iin inițiativa Partidului Muncitoresc 
Român, de>cliide la g> drumuri spre 
cultură și luminare iiilo- poporu 
Iui muncitor, care sub regimurile 
trecute au fost ținuți în întunercc^ 
departe de bunurile culturii.

Noua lege a înva amantului îndru ■ 
urează tineretul țării în primul lândi 
spre școlile tehnice menite să dca( 
țării specialiști ridicați din iându-i 
rile populației muncitoare.

Va fi simțitor lărgi ă rețeaua șco
lilor tehnice și profe ima e, indus
triale, agricole, cooperatiste și si 
vice, care vor pregăti specialiști', 
maeștri și lucrători, pentru fabrici, 
și agricultură.

Desvoltarea industr.ei nea .(re si 
mecanizarea ere clnda a agriculturii' 
cer mărirea simțitoare a numărului 
de mecanici, tractoriști, agronomi 
sil,'«puitori și ce e i-ar , care să facă 
din țara noastră o țară industrial a-, 
grară înaintată așa cum a propus 
Partidul Muncitoresc Român, pen
tru ridicarea nivelului de trai al ce
lor ce muncesc. __________

In trecut regimurile b irgh<»o-mo- 
șiereșli încercau să arate că este 
ru ine să înveți o meserie. Prin a 
ceasta se urmărea întpedicarea de - 
voltării corpului nostru de spe i 
liști.

Datorită acestei politi i, în jude
țul nostru școala de agronomi și 
cea de calificare a muncitorilor a- 
gricoli din Geoagiu încă în anii

Știri și. fapte agricole 
din U. R. S. S.

Electrificarea satelor Ucrainiene
Consiliul de Miniștri xși 

C. C. al Partidului (' omunist 
(b. din Ucraina au totalizat 
rezultatele întretae,rii socia-' 
liste n regiunilor republicii 
pentru (împlinii^ planidui 
primei jumătăți a anului cu
rent, în ceiace privește elec
trificarea satUlor:

Primul loc în întrecere a 
fost acordat regiunii Harcov, 
al doilea regiunii Lvov.

1,300,000 
de grâne

Colhozurile și sovhozurile 
din regiuinfea Dnepropetro- 
vs,k tcițminând înainte de 
termen planul anual al livră
rilor de grâu către Stat,.și-au 
luat obligat a de a livra peste 
plan încă 3,5 milioane de'pu

Săptămâna grădinilor 
în R. S.

In regiunile și republicile 
dm RSFSR au început pre
gătiri pentru ,,Săptămâna 
grădinilor”.

Citiți
SCÂNTEIA 
SATELOR

Irccuți du ca |ip»u de <-|i vi, dej 
fiilor de țărani niuricilo. i li s’a a or- • 
dai întreținerea gialuita.

Astăzi fiecare absolvent al unei 
școji tehnice țxrale trece in învăță- | 
mânlul su enor, desvollându-se po- | 
trivit aptitudinilor și capail Jăților 
sale ( |

Datoria țărănimii munci oare este 
astăzi, de a-și îndruma copiii spre , 
școlile tehnice unde prin meseria I 
folositoare pe care o vor invâ a Iiicij, 
vor deveni cetățeni vrednici și fo
lositori țării întregi și poporulnț 
muncilor în drum spre o via ă noud.f

Fiecare plugar trebue să îngrijească din timp 

Procurarea seminței de soiu 
și pregătirea însâmânțârilor
In vederea pregătirii însă* * 

mânțărilor de grâu din toamna 
aceasta, potrivit instr"cțiunilor 

I d te de Comisia de Stat, Co- 
' misia Județeană de colectări, 
1 a trecut la organizarea prac- 

tică a distribuire! seminței se
lecționate. Distribuirea se face 
prin >Romceral< și Fermele 
de Stat, fie contra schimb de 
semințe, fie cu plată.

rodire a ogoarelor noastre va speri.
•

De Ferma de Stat din Orăștie 
ne-am ocupat adeseori în zi ani 
nostru, arătând realizările frumoase 
pe care conducerea acestei ferme,
— sprijinită de personalul tehnic.
— le-a obținui în munca depusă 
pentru desvol'arc-a fermei.

Totuși, ta această fermă mai e- 
xistă unele lipsuri care pot și tre 
bue să fie înlăturate, spre a șe 
asigura ridicarea fermei.

E vorba de lipsa de colaborare 
dintre administrator ți restul perso
nalului. v • v ui K.

Lipsa de colaborare și metodele 
de comandă de care adeseori tov. 
administrator șe folosește, nu pot 
decât să stingherească elanul crea
tor al muncitorilor și să împiedice 
bunul mers al muncilor din fermă.

Nu ne îndoim că prin mai mulL 
stăruință din par:ea ' conducerii fer
mei, această Lipsă va fi înlăturată 
cât mai curând.

O altă lipsă Fermei de Stat 
din Orăștie constă din supertt.iali- 
tatea cu care a fost făcut ogorâ(i4 
suprafețelor recoltate.

Acestec suprafețe au fost desmă- 
riștite cu tractoarcl i- și da-.o iță co
modității și lipsei de contTol, la 
capătul ogoare or desmiriștiie au ră
mas capete de zeci de metri nearate 
Dacă cu tractorul nu au ptit>lt fi »- 
rale aceste capete, acest lucru se pit
ica face cu plugurile. Dar nici cu 
plugurile nu s’au arat.

Astăzi când Fe mele de Stat tre
bue să fie exemplu viu în ochii ță
ranilor, pe care fermele trebue să-i 
îndrum eze și să-i învețe cura să 
muncească ogoarele în condițiuni cât 
mai bune spre a rodi cât mai mult; 
felul în care ferma d.n Orăștie și-a 
desmiriștit su;rrafe(cle recoltate, lă
sând mari capete rxarate la fiecare 
ogor desmirișlit consti.ue un exem
plu rău, ce nu poate fi îngădir .

De aceea este ne.e-ar ca și a- 
ceasta lipsă să fte cât mai repede 
remed-ată.

ln primele 7 luni ale aces
tui an puterțea centralelor 
electrice dola sate a crescut 
cu 5000 kw.

Rețeaua electrică s’a mă
rit cu 430 km. Au fost elec
trificate 91 colhozuri, 3 sov 
hozuri 2 stațiuni de mașini și a 
tractoare.

In |mai multe regiuni a fost 
organizat treeratul cerealelor 
cu ajutorul electricității.

PU DU Rl 
peste plan

duri de grau.
Până la 22 August colho

zurile și sovhozurile din re
giunea Pnepropetrovsk au 
livrat Statului cu 1 milion 
300 inii puduri degrâwpeste 
prevederile planului.

F. S. R.
In pepiniere se pregătește 

o mare cantitate de pueți. In 
colhozurile Flederației ruse 
vor fi sădite 15.000 de hec
tare de grădini. Mai mult 'de 

I un milion și jumătate de ar
bori fructiferi vor fi sădiți 
în grădinile individuale ale 
muncitorilor și funcționa
rilor.

Sute de mii de arbori vor 
fi sădiți în curțile școlilor, 
spitalelor și grădinițelor de 
copii. (î.

Sâ muncim cât mai bine ogorul 
spre a obține rod îmbelșugat

Este știut vă pământurile liurațe 
la timp, gilnoia e :i însămânțalv lu 

semințe rele.ț o ale, au c'at întotdea
una roaile inul e și mai bune.

Șliin ca mo iile stăpânite de bo

ia toamna acestui an, toate 
suprafețele vor fi însămânțate 
numai cu sămânță aleasă, biu; 
îngrijită și tratată saramurată

ln acest scop fiecare co
mitet gospodăresc are sarcina 
de a întocmi din timp tabloul 
cu locuitoriiedin comuză care 
sunt îndreptățiți a primi se- 
manță, iar acolo unde sămânța 
selecționată nu se va ajunge, 

, trebuesc organizate centre 
pentru alegerea și tratarea se
minței în fiecare comună,

Sămanța de soiu provenită 
din recolta Fermelor de Stat 

di tribuită [în sc pul îmul- 
țirii — va li împărțită cu 
precădere țăranilor din comu
nele și satele din jurul ferme
lor respective, pentru ca tere
nul acelor comune să Fie în
sămânțat numai cu sămânță 
selecționată.

Prin aceste acțiuni se va 
ajunge la un spor simțitor al 
recoltei, care va duce la creș
terea nivelului de traiu al ță
rănimii muncitorimea.

Fiecare plugar are datoria 
de a se îngriji de procurarea 
cantității de sămânță selecțio
nată de care are nevoe iar 
acolo unde acaastă sămânță 
nu se găsește trebu’ște aleasă 
la trior și pregătiă din timp.

Strângerea recoltei se face 
cu cele mai bune mașini agricole

In Cazâhstan, Turcmenia, 
Uzbekistan, Cuban și Ucra-

Ăvsz 
ȘCOUR

In atentia învățătorilor > I
Se aduce la cu io;tința tuturor co

legilor învățători, din județul Hune
doara, cari în anul școiar 19'17-18, au 
fost: raționalizați, ii .ați, repar,izafi,' 
atribuiri de postu i, etc. indiferent 
dacă au apărut în Monitoarele Ofi
ciale, ordinețe noastre circulare, sau 
pe tabele afișate pe coridorul In
spectoratului școlar, că sunt obli
gați a ce e detașarea în condițiunil<4 
și termenul comuni at. Ordinul cir
cular Nr. 62'0 1918, se anulează.!

Insp. școlar jud.-șer.
Popa Zamfirache. 

ieri în l.nu,, produceau recolte fru 
inoa.c, j-enlru.ă ei dcirnau mașinile 
agricole și afara de asta, țărăni
mea muncitoare era subjugata |e 
mo;ii|e lor, pentru a le munci pă
mântul să producă cât mai mult.

Astăzi țărănimea muncitoare este 
liberă și trebuie să-și muncească» 
mai bine |xământul dobândit.

Plugarii conștienți de beneficiile 
pe care |e aduce un pământ bine 
lucrat, au tre.ut la fapte munc ud, 
cu mai multă pricepere și la timp 
Jământurile.

Astfel plugarul Șerban Petru din, 
comuna Hărău, a munci pământul 
puțin de 3 jugăre pe care-1 are, 
în condițiuni bune și ta ti np fă- 
c.uidu-1 sâ dea o recoltă foarte fru
moasă.

Lângă aieaslă holdă se afla o în 
tindere de pământ mai mare însa- 
mânța'ă cu porumb, pro r c al a plu
garului Filip Adalberl.

Dacă stăm să privim ace,te dou- 
lanuri de porumb vedem că e,te 
o marc diferență între ele.

Porumbul plugaru|jii Șe ban Pe
tru, care a fost prășit de trei ori 
în vara aceasta, a crescut mitre și a 
rodit cu belșug, iar porumbul ve-

Minislerul Agricul.uiii, preocupat 
de necontenita desvol are și îmbună
tățire a agriculturii noastre, a ho
tărât yă pornească o mare acțiune 
pentru apărarea solului -împotriva 
spălălurii pământului productiv,, 
proprietatea țăranilor săra.i aflat pe 
coastele dealurilor.

Această acțiune era mult așteptață 
și pentru județul nostru devenise o 
necesitate simțită, deoarece este 
știut cum datorită lipsei complecte 
a acestor măsuri de apărare a so
lului, chiar în vara acestui au în 
timpul ploilor abundente ce au că
zut în județul nostru, în comfina 
Roșcani mari suprafețe au fost ruptd 
șî spălate de pământul productiv 
care a fost mânat în vale cu tullurilo 
aflate pe el.

vrîn apărarea solului, puterea de

ina, țăranii sovietici au cșit 
la câmp cu tractoare și com- 
baine (mașina care seceră și 
treeră totodată,). Anul acesta 
se folosesc pentru întâia oară 
combaine car**  secară și treeră 
fără a mai fi nevoie să fie 
trase de tractoare. Ele au 
motoarele lor și un singur 
om le poate pune înlmișcare.

N11 e lucru mai plăcut de
cât să vezi acest1 combaine 
luckâaid. M|otoarelie hutțaieî 
neîntrerupt și spicele grele 
de rod întră în combaină fără 
a mai fi nevoie de munca 
omuluj. Acolo sunt treerate 
și grâul curge apoi deadre- 
tul în saci. , 

cinului sau l i ip Adalberl care a 
fost semănat târziu și nici nu a 
fost prășit la timp, lă»at pradă bă
lăriilor, ede numai jumătate și cu 
roade tnull mai puține.

Este de remarcat faptul că pta 
garul Filip Adalberl dispune de 
unelte agricole și vite de tracțiune 
în mai mare măsură decât vecmiM 
său Șerban Petru și toiu pămii- 
tul pe care îl are este lucrat i— 
condițiuni mult mai proaste.

Acest fapt .-'.oale în cri lență ci 
numai prin efectuarea muncilor a- 
gri |e în bune condițiuni ți apli
când sfaturile date de tehnicienii 
agricoli, recolta poate fi unbuni- 
trtțitâ și sporită și trebue subliniat 
elanul de muncă a țăranului Șerban 
care de-: -u mijloace de muncă re
duse fa a de vecinul său. — insutle- 
til de dorința fie Lirte de a-ți munci 
curase.ade ogorul — a reunit să 
realizeze acest lucru.

Exemplul ță-anului Șerban din Hă 
rău, trebue urmat de întreaga ță
rănime hunedoreană, care numai ,t 
fel — în actualele condițiuni al.- 
agriculturii noastre —- își |Xcate a i- 
gura condițiuni inainlale de traiu 
și bunăstare.

f
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Să îndrumăm copiii spre 
școlile techniceI

Reforma învâ ămânlulu' înfăptuita 
«lin inițiativa Partidului Muncilores, 
Român, de>ch>de la g> drumuri spre 
cultură și luminare iiilor poporu
lui muncitor, care sub regimurile 
trecute au fost ținuți în întunercc, 
departe de bunurile culturii.

Noua lege a învs ământului indru-j 
inează tineretul tării în primul rândi 
spre școlile tehnice menite să dcaf 
tării specialiști ridicați din rându-f 
rile populației muncitoare.

Va fi simlitor lă-gî ă rețeaua șco
lilor tehnice și pro'c ianae. indus 
triale, agricole, cooperatiste și sl - 
vice, care vor pregăti specialiștii, 
maeștri ți lucră'ori, pentru fabrici 
ți agricultură.

Desvoltarea industr.ei neagra si 
mecanizarea ere cînda a agriculturii, 
cer mărirea simțitoare a numărului 
de mecanici, tractoriști, agronomi 
silrieidlori ți «e e irar , care să facă 
din țara noastră o țară industrial-a- 
grară înaintată așa cum a propus 
Partidul Muncitoresc Pomân, pen
tru ridicarea nivelului de trai al cc- 
|or ce muncesc.__________________

In trecut regimurile birghczo-mo- 
șiereșli încercau să arate că este 
rușine să înveți o meserie. Prin 
ceasta se urmărea într> «rdicarea dc ■ 
voltării corpului nostru de spe ia- 
liști.

Datorită acestei politi i, în jude
țul nostru școala de agronomi și 
cea de calificare a muncitorilor a- 
gricoli din Geoagiu încă iu anii

Știri și. fapte agricole 
din U. R. S. S.

Electrificarea satelor Ucrainiene
Consiliul de Miniștri ,și 

C- C. al Partidului C omunist 
(b? din Ucraina au totalizat 
rezultatele introaețrii socia-1 
liste ii regiunilor republicii 
pentru fimplinjiUa planului 
prunei jumătăți a anului cu
rent, în ceiace privește elec
trificarea satUlor:

Primul loc în întrecere a 
fost acordat regiunii Harcov, 
al doilea regiunii Lvov.

1,300,000
de grâne peste plan

Colhozurile și sovhozurile 
din regiujnlea Dnepropetro- 
vs,k terminând înaintfe de 
termen planul anual al livră
rilor de grâu către Stat, , și-au 
luat obligația de a livra “peste 
plan încă 3,5 milioane de’pu-

Săptămâna grădinilor 
în R. S. F. S. R.

ln regiunile și republicile 
din RSFSR au început pre
gătiri pentru ,,Săptămâna 
grădinilor”. ,

Citiți 
SCÂNTEIA 
SATELOR 

tracuți du e.n lipsă de elevi, deși I 
fiilor dc țărani muncito.l li s'a a or- 
dat între|inerea gratuită.

Astăzi fiecare absolvent al unei . 
școli tehui.e poate trece în învăță
mântul superior, desvoltându-sc po
trivit aptitudinilor și capaii.ăților 
sale. I

Datoria țărănimii munci oara este 
astăzi, dc a-și îndruma copiii spre | 
școlile tehnice unde prin meseria ! 
folositoare pe care o vor inva a aici„ 
vor deveni cetățeni vrednici și fo- 
/«jsilori țării întregi și po|K>ruliiț 
muncilor în drum spre o via ă nouă./

Fiocare plugar trebue să îngrijească din timp

Procurarea seminței de soiu 
însâmânțârilorși pregătirea

In vederea pregătirii însă- 
mânțărilor de grâu din toamna 
aceasta, potrivit instr"cțiunilor 
d te de Comisia de Stat, Co
misia Județeană de colectări, 
a trecut la organizarea prac
tică a d'stribuirei seminței se
lecționate. Distribuirea se face 
prin >Romceral< și Fermele 
de Stat, fie contra schimb de 
semințe, fie cu plată.

ln prunele 7 luni ale aces
tui an puterea centralelor 
electrice dela sate a crescut 
cu 5000 kw.

Rețeaua țplcctrică s’a mă
rit cu 430 km. Au fost elec
trificate 91 colhozuri, 3 sov 
hozuri, 2 stațiuni de mașini și 
tractoare.

Ir> (maț multe regiuni a fost 
organizat treeratul cerealelor 
cu ajutorul electricității.

PU DU R!

duri de grâu.
Până la 22 August colho

zurile și sovhozurile din re
giunea JDnepropetrovs'k au 
livrat Statului cu 1 milion 
300 inii puduri degrâuipeste 
prevederile planului.

In pepiniere se pregătește 
o mare cantitate de pueți. In 
colhozurile Federației ruse 
vor fi sădite 15.000 de hec
tare de grădini. Mai mult “de 
un milion și jumătate de ar
bori fructiferi vor fi sădiți 
în grădinile individuale ale 
muncitorilor și funcționa
rilor.

Sute de mii de arbori vor 
fi sădiți în curțile școlilor, 
spitalelor și grădinițelor de 
copii, (fi > ;

Să muncim cât mai bine ogorul 
spre a obține rod îmbelșugat

Este șliul că pământurile lucrațe 
la limp, gunoia.e țj însămânțate cu 
semințe sele.ț o ale, au dat inlotdca- 
una roade mul'e și mai bune.

Știm că mo,iile stăpânite de bo-

In toamna acestui an, toate 
suprafețele vor fi însămânțate 
numai cu sămânță aleasă, bfuî 
îngrijită și tratată saramurată 

ln acest scop fiecare co
mitet gospodăresc are sarcina 
de a întocmi din timp tabloul 
cu locuitoriiedin comuză care 
sunt îndreptățiți a primi se- 
mânță, iar acolo unde sămânța 
selecționată nu se va ajunge, 

, trebuesc organizate centre 
pentru alegerea și tratarea se
minței în fiecare comună.

Sămânța de soiu provenită 
din recolta Fermelor de Stat 
— di tribuită jîn sc pul îmul- 
țirii — va ti împărțită cu 
precădere țăranilor din comu
nele și satele din jurul ferme
lor respective, pentru ca tere
nul acelor comune să fie în
sămânțat numai cu sămânță 
selecționată.

Prin aceste acțiuni se va 
ajunge la un spor simțitor al 
recoltei, care va duce la creș
terea nivelului de traiu al ță
rănimii muncitorimea.

Fiecare plugar are datoria 
de a se îngriji de procurarea 
cantității de sămânță selecțio
nată de care are nevoe iar 
acolo unde acaastă sămânță 
nu se găsește trebu’ște aleasă 
(a trior și pregătiă din timp.

Strângerea recoltei se face 
cu cele mai bune mașini agricole

In Cazahstan, Turcmen’a, 
Uzbekistan, Cuban și Ucra-

ĂVÎZ 
ȘCOLAR 

ln atenția învățătorilor
I I

Se aduce la cuio;lința tuturor co
legilor învățători, din județul Hune
doara, cari Î11 anul școlar 1947-18, au 
fost: raționalizați, ficați, repar:izafi,' 
atribuiri de postu i, etc. indiferent 
dacă au apă-ut în Monitoarele Ofi
ciale, ordinele noastre circulare, sau 
pe tabele afișate pe coridorul In
spectoratului școlar, că sunt obli
gați a ce e detașarea în condițiunil^ 
și termenul comunicat. Ordinul cir
cular Nr. 62:0-1948, se anulează^

Insp. școlar jud.-șef.
Popa Zamf'rache. 

ieri în tracii!, produceau recolte fru
moase. 1-entrucă ei dc ineau mașinile 
agricole și afară de asta, țărăni
mea muncitoare era subjugată pe 
mo-ii|e lor, pentru a le mun-i pă
mântul să producă cât mai mult. 

Astăzi țărănimea muncitoare este 
liberă și trebuie să-și muncească 
mai bine pământul dobândit.

Plugarii conșlienți de beneficiile 
pe care |e aduce un pământ bine 
lucrat, au tre ut la fapte munc nd, 
cu mai multă pricepere si la timp 
pământurile.

Astfel plugarul Șerban Petru diiv 
comuna Hărău, a munci pământul 
puțin de 3 jugăre pe carc-1 are, 
in condițiuni bune și la timp fă- 
«.mdu-1 sa dea o recoltă foarte fru
moasă.

Lângă această holdă se află o în
tindere de pământ mai marc msa- 
inânța'ă cu poumb, pro r e al a plu
garului Fijip Adalberl.

Dacă stăm să privim ace>te doua 
lanuri de porumb vedem că este 
o marc diferență între ele.

Porumbul plugartifj li Șc ban Pe
tru, care a fost prășit de trei ori 
în vara aceasta, a crescut nifirc și a 
rodit cu belșug, iar porumbul ve-

wmjutâaAU
Ministerul Agricul.uiii, preocupai 

de necontenita desvol arc și îmbună
tățire a agriculturii noastre, a ho
tărât țft pornească o mare acțiune 
pentru apărarea solului -împotriva 
spălălurii pământului productiv,, 
proprietatea țăranilor săraci aflat pe 
coastele dealurilor.

Această acțiune era mult așteptață 
și pentru județul nostru devenise o 
necesitate simțită, deoarece este 
știut cum datorită lipsei complecte 
a acestor măsuri de apărare a so
lului, chiar în vara acestui an în 
timpul ploilor abundente ce au că
zut în județul nostru, în comuni 
Roșcani mari suprafețe au fost ruptd 
și spălate de pământul productiv 
care a fost mânat în vale cu tulturilfl 
aflate pe el.

vrîn apărarea solului, puterea de

ina, țăranii sovietici au cșit 
la câmp cu tractoare și com- 
baine (mașina care seceră și 
treeră totodată). Anul acesta 
se folosesc pentru întâia oară 
combaine care s^c^ră și treeră 
fără a mai fi nevoie să fie 
trase de tractoare. Ele au 
motoarele lor și un singur 
om le poate pune în (mișcare-

Nu e lucru mai plăcut de
cât sâ vezi acest ■ combaine 
lucrând- Mjotoarele hurțrie! 
neîntrerupt și spicele grele 
de rod intră în combaină fără 
a mai fi “nevoie de munca 
omuluj. Acolo sunt trez-rate 
și grâul curge apoi deadre- 
tul în saci. ' > 

cinului său Fi ip Adalberl care a 
fost semănat târziu și nici nu a 
fost prășit la timyș lă»at pradă bi
la- , lor, e<tc numai jumătate și cu 
roade mult mai puține.

Este de remarcat faptul că piu 
garul Filip Adafbert dispune de 
unelte agricole și vite de tracținae 
in mai mare măsură decât veciuia 
său Șerban Petru și totU;, plmâi- 
tul pe care îl are este lucrat im 
condițiuni mult mai proaste.

Acest fapt scoale în evidență că 
numai prin efectuarea muncilor 1- 
gricole în bune condițiuni și apli
când sfaturile date de (ehni tenii 
agricoli, recolta poate fi îmbună
tățită și sporită și trebue subliniat 
elanul de muncă a țăranului Ș:rba« 
care deși cu mijloace de muncă re
duse fa'a de vecinul său, — însufle
țit de dorința fierbinte «le a-ți munc. 
«umse.ade ogorul — a reuat să 
realizeze acest lucru.

Exemplu! țăranului Șerban din llă-' 
rău, trabuc urmat de întreaga ță
rănime liunedora.m-, care numai ast
fel - în actualele condițiuni ale 
agriculturii noastre — își poate a i- 
gura condițiuni înamtale de traiu 
și bunăstare.

t

rodire a ogoarelor noastre va spem
•

De Ferma de Stat din Orăștie 
ne am ocu|>at adeseori în ziand 
nostru, arătând realizările frumoase 
pe care conducerea acestei ferme,
— sprijinită de personalul tehnic,
— le-a obținui în munca depușii 
pentru desvol'area fermei.

Totuși, ta această fermă mai e 
aista unele lipsuri care pot și tre
bue să fie înlăturate, spre a șe 
asigura ridicarea fermei.

E vorba de lipsa de colaborare 
dintre administrator ți restul perso
nalului. ' Ut H..

Lipsa de colaborare și metodele 
de comandă de care adeseori tov. 
administrator șe folosește, nu pot 
decât să stingherească elanul crea
tor al muncitorilor și să împiedice 
bunul mers al muncilor din fermi.

Nu ne îndoim că prin mai multe 
stăruință din partea ’ conducerii fer
mei, această lipsă va fi înlăturați 
cât mai curând.

O altă lipsă a Fermei de Stat 
din Orăștie constă din superft.iali- 
tatea cu care a fost făcut ogorâți^ 
suprafețelor recoltate.

Acestee suprafețe au fost desnU- 
riștite cu tractoarele și dato.iță co
modității și lipsei de control, la 
capătul ogoare or dcsmiriști.e au ră
mas capete de zeci de metri nearate 
Dacă cu tractorul nu au |Ait>tt fi •- 
rate aceste cape;e, acest lucru se pu
tea face cu plugurile. Dar nici cu 
plugurile nu s’au arat.

Astăzi când Fe mele de Stat tre
bue să fie exemplu viu în ochii ță
ranilor, pe care fermele trebue si-i 
îndrumeze și să-i învețe cum să 
muncească ogoarele în condițiuni cât 
mai bune spre a rodi cât mai mult; 
felul în care ferma din Orăștie și-r 
desmiriștit su;rrafe(ele recoltate, lă
sând mari capele ncarate la fiecare 
ogor desmiriștit consti.ue un exem
plu rău, ce nu poate fi îngăduit.’

FK aceea este nece ar ca și a- 
ceastă lipsă să f;e cât mai repede 
remediată.


