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Să deservim civilizat cumpărătorii
După cum arată Comunicatul Direc

țiunii Centrale de Statistică de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al R.P.R. cu pri
vire la îndeplinirea Planului de Stat pen
tru dezvoltarea economiei naționale a 
Republicii Populare Romîne pe anul 
1953, s-au vîndut populației prin comerțul 
socialist, mărfuri în valoare de 19,1 mi
liarde lei, adică cu 25,3 la sută mai mult' 
față de anul 1952.

Acest lucru dovedește din plin grija 
partidului și guvernului, pentru bunăsta
rea oamenilor muncii din patria noastră.

In urma programului de măsuri econo
mice elaborat de Plenara lărgită a CC. 
al PM.R. din august 1953, anul acesta 
volumul producției mărfurilor de larg con
sum va fi și mai mare.

Sporirea volumului de mărfuri de larg 
consum, va duce la o creștere a numărului 
cumpărătorilor, deci la o sporire a sar
cinilor ce revin tinerilor muncitori din 
comerțul de stat și cooperatist. Acest lu
cru cere ca munca tinerilor din comerț să 
fie ridicată la un nivel mai înalt, iar de
servirea civilizată, plină de grijă și dra
goste fața de cumpărători — oameni ai 
muncii — să preocupe pe fiecare vînzător.

Pentru ca tineretul să-și mărească apo-r. 
tul său la buna deservire a cumpărători
lor. este nevoie de o organizare cit mai 
temeinică a muncii sale. In această pri
vință, multe din organizațiile de bază 
U.T.M din comerț au luat măsuri concre
te, organizînd tineretul în brigăzi de 
bună deservire. De pildă comitetul orga
nizației de bază U.T.M. dela O.C.S. 
„Comaliment" din București, a constituit 
10 brigăzi utemiste de bună deservire. 
La magazinul I.C.S. universal „Bucu
rești" din Capitală, la propunerea organi
zației de bază U.T.M. s-a constituit un 
parter a! tineretului.

In privința bunei organizări a muncii, 
merită atenție experiența tovarășilor dela 
„Magazinul tineretului" de pe strada 
Unirii din Tîrgu Jiu, al cărui gestionar 
este tovarășul Nedelcu Vasile. Tinerii din 
acest magazin, sint constituiți — potri
vit, metodei sovietice Korovkin—într-o bri
gadă de bună deservire a cumpărătorilor 
care își desfășoară activitatea pe baza ți
nui plan lunar în care sînt prevăzute sar
cini concrete pentru fiecare membru al 
brigăzii.

întotdeauna ei vin mai înainte de ora 
deschiderii magazinului pentru a-și pre
găti locul de muncă. Așa, de pildă, tova
rășul Mocioi Dumitru, împreună cu Je- 
nică Cîrceag, se preocupă de aproviziona
rea magazinului cu mărfuri. Tovarășele 
Olaru Maria și Mihali Margareta, aran
jează rafturile, expun la loc vizibil măr
furile noi sosite, iar casierița se îngri
jește să albe bani mărunți pentru a evita 
aglomerările la casă. Brigada din acest 
magazin acordă o mare atenție întreține
rii mărfurilor în cele mai bune condî- 
țiuni pentru ca ele să ajungă în stare 
bună în mîinile cumpărătorilor.

Exemplul lor e bine să fie urmat de toți 
tinerii lucrători din comerț, care au dato
ria să-și organizeze munca în așa fel în- 
cît cumpărătorii să fie deserviți cît mai 
bine și în timpul cel mai scurt.

Cinstea, bunăvoința, calmul, grija față 
de nevoile cumpărătorilor, disciplina, spi
ritul de răspundere și dragostea de mun
că — iată o serie de trăsături care tre
buie să-l caracterizeze pe fiecare tînăr lu
crător din comerț.

Utemistul Marin Ilie absolvent al unei 
școli profesionale comerciale, care lucrea
ză la raionul 11, al magazinului I.C.S. 
„Universal" din Pitești, este o pildă în a- 
ceastă privință pentru tinerii din comerț. 
El dă explicații cumpărătorilor asupra ca
lității mărfurilor, îi ajută să-și găsească 
materialele care le plac și li se potrivesc- 
Marin Ilie. măsoară și taie materialele cu 
cea mai mare exactitate. Sugestiile și pro
punerile cumpărătorilor el le notează cu 
grijă într-un carnet și le comunică apoi 
conducerii magazinului spre a lua măsuri 
pentru soluționarea lor.

Nu toți tinerii însă din unitățile comer
ciale alimentare, textile, restaurante etc., 
au o atitudine justă față de cumpărători.

Unii nu tin seamă de sugestiile și criticito 
acestora, nu se interesează de aprovizio
narea magazinelor cu mărfuri de sezon.

La magazinul „Universal" din Craiova 
sînt utemiști printre care Crăciun Maria, 
Grecu Gheorghe și Drăghici Liliana, care 
așteaptă să fie întrebați de citeva ori 
pînă să răspundă dorințelor cumpărători
lor. Și atunci, cînd însfirșit răspund, o fac 
in așa fel incit în nici un caz nu-l atrag 
pe cel intrat în magazin.

Din magazin lipsesc mărfuri de sezon. 
Deși atr la îndemînă carnete destinate no
tării sugestiilor cumpărătorilor, mulți din
tre tinerii vînzători de aici nu fac lucru! 
acesta. Condica de sugestii și reclamații 
este nesocotită. „La ce vă mai pierdeți 
xremea cu condica de sugestii și recla- 
mații, tovarăși, cînd fiecare scrie acolo 
ce-1 taie capul", spune cu dispreț directo
rul magazinului.

Fiecare cumpărător are libertatea și da
toria de a semnala în condica de sugestii 
și reclamații slăbiciunile pe care le con
stată în magazin, să vină cu propuneri 
concrete pentru rezolvarea lor. In același 
timp colectivul magazinului este dator să 
ia în considerație glasul cumpărătorilor, 
să facă totul pentru rezolvarea cu succes 
a problemelor ridicate de ei.

Față de lipsurile manifestate de unii 
utemiști, comitetul organizației de bază 
U.T.M. dela magazinul „Universal" din 
Craiova n-a luat măsuri pentru ca aceștia 
să fie trași la răspundere, să fie ajutați 
să-și lichideze slăbiciunile ce le mai au 
în această direcție. Munca politică, care 
are un rol însemnat în educarea tine
rilor muncitori din comerț în spiritul 
morale: comuniste, în spiritul atitudinii 
juste față de cumpărători, nu s-a bucurat 
aci de atenția cuvenită. Comitetul organi
zației de bază U.T.M. nu a organizat a- 
dunări cu scop educativ pe diferite teme 
cum ar fi spre exemplu tema: „Buna de
servire a cumpărătorilor, datorie de o- 
noare a tinerilor lucrători din comerț", nu 
a popularizat experiența tinerilor fruntași 
și nu a stimulat pe cei care au depus efor
turi pentru buna deservire a cumpărători
lor.

In unele unități comerciale și în special 
în restaurante, mai dăinuie încă la unii 
tineri rămășițe ale concepțiilor lucrători
lor din comerțul capitalist: servilismul, 
servirea preferențială, bacșișul, atitudini 
ce nu au nimic comun cu aceea a unui 
tinăr muncitor din comerțul nostru de 
stat. De asemeni în unele locuri se mai 
manifestă o intolerabilă lipsă de grijă 
fată de mărfuri, acestea fiind lăsate să se 
strice sau se mai întimplă ca elemente 
necinstite să sustragă mărfuri din maga
zin.

Este de datoria organizațiilor de bază 
U.T.M., a utemiștilor, a întregului tineret 
din comerț să lupte fără preget pentru 
stîrpirea din rădăcini a lipsurilor de acest 
fel.

Pentru a-și putea îndeplini cu cinste 
sarcinile mari ce le stau în față, tinerii 
muncitori din comerț trebuie să-și ridice 
neîncetat nivelul calificării lor profesio
nale. Pe lingă cunoștințele primite la 
cursuri, generalizarea experienței înaintate 
a tinerilor fruntași în muncă, studie
rea experienței muncitorilor din comerțul 
sovietic, aplicarea metodei sovietice Ko
rovkin, au un mare rol în creșterea ni
velului profesional.

Organizarea muncii tinerilor, educarea 
lor în spiritul unei atitudini civilizate 
față de cumpărători, grija față de aprovi
zionarea magazinului, rezolvarea critici
lor și propunerilor cumpărătorilor — iată 
problemele care trebuie să stea în centrul 
activității organizațiilor de bază U.T.M. 
din comerț

Un mare ajutor în rezolvarea tuturor 
acestor probleme sînt datoare să-l acor
de tinerilor din acest sector de muncă, co
mitetele orășănești, raionale și regionale 
U.T.M.

Munca politică temeinică dusă în rîn- 
dul tinerilor muncitori din comerțul de 
stat, grija deosebită fată de creșterea 
lor profesională, constituie garanția for
mării unei atitudini civilizate fată de cum
părători.

Creșterea producției agricole
cauza întregului popor

*

nostru

*
Se pregătesc 

pentru primăvară
ROMAN (de la corespondentul 

Constantin Bucur).
In pregătirea campaniei de primăvară, au 

obținut realizări frumoase și țăranii mun
citori cu gospodării individuale din raionui 
Roman Plugurile cu tracțiune animală au 
fost reparate în proporție de sută la sută, 
semănătoarele pentru porumb :n proporție 
de 615 la sută, semănătoarele de cereale în 
proporție de 68,9 la sută, grapele au fost 
reparate sută la sută. Comune fruntașe 'a 
terminarea reparațiilor sînt: Botești, Bo- 
zieni, Gagna și altele.

In prezent funcționează în comunele ra
ionului Roman 50 de centre de curățat se
mințe. Sînt comune în raion unde țăranii 
muncitori au valorificat gunoiul de grajd. 
cărîndu-4 pe cîmp. In comuna Trifești de 
exemplu suprafețele de pămînt au fost în
grășate cu gunoi de grajd în proporție de 
sută la sută, iar în comuna Boghicea 70 la 
sută. Realizări frumoase s-au obținut acoio 
unde sfaturile populare comunale s-au preo
cupat îndeaproape de problema reparațiilor. 
Un ajutor prețios l-au dat deputății comu
nali Anton Gal 
stantin Luca și 
comuna Bozleni.

Mai sînt însă
populare comunale care neglijează 
de reparații în vederea campaniei de pri
măvară. Așa sînt de exemplu sfaturile po
pulare din comunele Onișcani și Averești, 
care nu au analizat încă mersul reparațiilor. 
In momentul de față aceste două comune 
sînt mult rămase în urmă. Cooperativa din 
Onișcani ni:i pînă în prezent nu șl-a ridicat 
dela U.R.C.C. cărbunii necesari atelierelor 
de fierărie în vederea terminării la timp a 
reparațiilor. In aceste comune nici organi
zațiile de bază U.T.M. nu s-au 
de problema reparațiilor.

Realizările puteau fi cu mult 
dacă activiștii sfatului popular
ginerii și tehnicienii secției agricole, ar fi 
mers mai des pe teren pentru a îndruma 
concret sfaturile populare comunale în 
munca de pregătire și terminare la timp a 
reparațiilor. Se cer luate de asemeni mă
suri pentru ca chiaburi ca Ion Grosu din co
muna Icușești 
bunul mers al reparațiilor, să-și repare unel
tele și să-și 
sămînțări.

Atît sfatul popular raional cît și comitetul 
raional U.T.M. Roman trebuie să dea o mai 
mare atenție ansamblului 
lor agricole de primăvară.

Muncitorii și tehnicîen 1 de la G A S. Ro
manești din regiunea Craiova, dau mare bă
tălie pentru a pregăti la timp și fci bune 
cond.ț'uni lucrările agricole de primăvară- 
Antrenați in întrecerea socialistă ne brigăzi, 
echipe de reparat și ateliere, ei muncesc cu 
Însuflețire dobindind frumoase rezultate în 
muncă. Pînă în prezent au fost reoarate 12 
tractoare, 11 pluguri de tractor. 20 pluguri 
:u tracțiune animală, 30 grape. 4 semănători 
și numeroase alte unelte Muncitorii Con
stantin Voiculescu, loan Barbu, Alexandru 
Pușeașu și Marin Negrea de la atelierul de 
reparații, au muncit cu avdnt ir.deplintocu-șl 
angajamentul luat și repartod cu 5 z:le 
înainte de termen 4 tractoare Lanz. Paralel 
cu reparațiile, se desfășoară cu intensitatese-

*
Intr-o gospodărie de stat

leciarea semințelor. Au fost triorate 9 tone 
ovăz, 14 tone mazăre, 2 tone semințe de iar
bă de Sudan și importante cantități de mr 
și măzăriche S-au distins la această lucrare 
muncitorii Gheorghe Drumov, Hristor Ta
ros, Mihai Vilariu și Mihai Scărlătescu, care 
au condiționat întreaga cantitate de semințe 
ce !e-a fost repartizată. Convinși că munca 
kw va contribui din plin la buna desfășurare 
a însămînțărilor de primăvară și va face ca 
holdele să rodească, muncitorii și tehnicienii 
de la G.A.S. Romanești grăbesc zi de zi pre
gătirile-

Corespondent
MARIN PREDA

din comuna Botești, Con- 
Gheorghe Bogheanu din

în raionul Roman sfaturi 
munca

In raionul Giurgiu, campania de pregătire 
a însămînțărilor se desfășoară cu mare in
tensitate. In gospodăriile agricole colective 
din Frățești, Ghizdaru și Ploparu s-au re
parat plugurile, grapele și căruțele- In gos
podăriile de stat Băneasa și Toporu. s-au re
parat 22 tractoare, 25 pluguri de tractor, 12 
semănători și 16 cultivatoare, iar In SM.T.- 
urile din aceleași comune s-au reparat 15 
tractoare, 34 pluguri de tractor, 18 semănă
tori și 16 cultivatoare precum și 20 vagoane 
dormitor și 10 cisterne. Pînă în prezent în

preocupat

mai mari, 
raional, In-

care a încercat să împiedice

cureje semințele pentru în-

pregătirii munci-

Tovarășului
0110 GROTEWOHL

Primul Ministru al Republicii Democrate Germane
Cu prilejul celei de a 60-a aniversări a zilei Dvs. de naștere, Vă transmit din 

partea Guvernului Republicii Populare Romîne și a mea personal cele mai căldu
roase felicitări.

Vă urez multă sănătate și deplin succes în activitatea Dvs. rodnică, pentru 
prosperitatea Republicii Democrate Germane, pentru unitatea și fericirea poporului 
german.

GHEORGHE GHE0RGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

; Intense pregătiri in vederea
; insămînlărilor de primăvară
; in țările de democrație populară

R.P. Ungară

Pregătirile oor fi terminate la timp
S-M-T.-uri, gospodării de stat șl gospodării 
colective reparațiile s-au efectuat !n procent 
de 90%.

Muncitorii din S.M.T.-uri și gospodăriile 
de stat, colectiviștii șl toți țăranii muncitori 
din raionul Giurgiu de abia așteaptă sosi
rea timpului prielnic pentru însămînțări. In 
dorința de a obține recolte sporite la hectar, 
pentru plinea poporului, ei muncesc cu hotă- 
rîre ca să termine la vreme pregătirile.

Corespondent 
JEAN PICIU

Au primit teren pentru cultivarea legumelor
In scopul sporirii suprafețelor de teren ce 

vor fi repartizate anul acesta oamenilor mun
cii din orașul Oradea, pentru a fi cultivate 
cu legume și zarzavaturi, sfatul popular oră
șenesc a luat din vreme măsuri pentru iden
tificarea terenurilor virane. Pină acum au fost 
identificate loturi în suprafață de 22 ha. de 
teren bun pentru culturile de grădină, din 
care mare parte au și fost repartizate. Cele 
mai mari suprafețe au fost date în cartierul 
Ioși-a, unde se vor cultiva cu legume și zar
zavaturi peste 12 ha. Printre cei oare au pri

mit teren pentru grădină se numără și mun
citorul Vasile Halbar de la fabrica „Vesta", 
care a recoltat anul trecut de pe suprafața 
de 3 ari de grădini, 250 kg. de cartofi, 220 kg. 
de roșii, 40 kg. de legume și multe altele. De 
asemenea, au mai primit terenuri pentru 
grădină muncitorii Ion Pantea, Florian Faur 
și Dumitru Luncan, care au cultivat șl anul 
trecut cite 3—4 ari de pe care au obținut re
colte bogate de legume și zarzavaturi cu 
care și-au aprovizionat gospodăriile lor.

Se extinde cultivarea legumelor
In numeroase comune ale raionului Filiași 

s-au luat măsuri din timp in vederea extin
derii culturilor legumicole. In comuna Coțo- 
fenii din Față vor Ii cultivate cu legume și 
zarzavaturi 218 ha. dintre care 22 ha. vor fi 
irigate. De asemenea, în comuna Răcari vor 
fi cultivate 200 ha. cu legume și zarzavaturi 
din care 24 ha. vor fi irigate. Suprafața to
tală cultivată cu legume și zarzavaturi în 
raionul Filiași va fi de 1498 ha.

Anul acesta se va acorda o deosebită aten
ție cultivării cartofilor, după metode de

luat măsuri din timp în vederea extin-
plantare în cuiburi dispuse în pătrat. Supra
fața cultivată cu cartofi în raionui Filiași 
anul acesta va depăși 1000 ha.

Pentru asigurarea bunei desfășurări a In- 
sămmțărilor de primăvară, sfatul popular 
raional a luat o serie de măsuri. Astfel, au 
fost organizate cen'.re de reparații la care a 
fost reparat inventarul grădinăresc. S-au 
luat măsuri în vederea menținerii, în terenu
rile agricole, a apei provenite din topirea 
zăpezii, precum și pentru extinderea 
fețelor ce vor fi irigate.

supra-

Să realizăm din econ
cît mai multe produse

— Asta nu e rău. Spui că 
toți tinerii din secție au cerut-o? 
întrebă secretarul de partid.

— Toți, tovarășe secretar 
— începu să povestească Ior- 
dache Gheorghe secretarul 
comitetului organizației de bază 
U.T.M., al uzinelor .,23 Au
gust" Mai întîi au discutat des
pre realizările obținute cu ocazia 
chemării lor la întrecere, de că
tre tinerii uzinelor „Progresu?'- 
Brăila.

N-am realizat cît ei. e 
drept, dar 70.000 lej sînt ceva, 
îmi spunea utemistul Tudora- 
che Ion de la bobinsje.

Inițiativa celor de la „Progre- 
sti.|“ ar trebui s-o continuăm. 
Mi-a arătat ce-ar putea face el 
cu brigada sa. Și cite exemple 
aș putea să vă dau încă.

— Cifrele tale, care nu sînt 
altceva decît angajamentele ce
lor din secții, pot fi realizate. 
Dar numai dacă veți depune 
multă străduință. De altfel, fiți 
siguri, că noi vă vom ajuta în 
această direcție. Mîine la ora 
15,00 puteți convoca mitingul.

*
...Mai sînt doar cîteva 

ore pînă la lăsarea- lucrului. 
In secția turnătorie, se ia încă 
o probă. Metalul topit împrăș
tie mii de scintei în jur. In cu- 
rînd se vor umple din nou for-

------- Noile-------  
angajamente

lată ce și-au propus să rea
lizeze din economii, tinerii 
de la uzinele „23 August".

— Un motor de 190 c p.
— Un motor de 120 c p. 
T- Un echipament de frînă 

pentru un vagon C.F.R.
— Rebobinarea a patru e- 

lectromotoare.
— 200 de roți pentru vago- 

nețl.

Domic de a întâmpina ziua de 1 Mai cu noi succese în 
muncă, tineretul uzinelor „23 August" din Capitală, a hotărit 
să reia inițiativa tinerilor de la uzinele „Progresul“-Brăila, 
pentru a realiza economii echivalente cu prețul de cost al 
unor importante produse finite.

Despre aceste angajamente. vorbesc rindurile de mai jos.

omn 
finite

An de an se măresc parcurile de ma
șini agricole ale S.M.T.-urilor din R.P. 
Ungară.

In vara aceasta pe ogoarele R. P. Un
gare vor pomi 1.216 combine de recoltat 
cereale, 670 secerătorl-legători și cîteva 
mii de tractoare mal mult ca in anul 
trecut

R. P. Chineză
, In întreaga Republică Populară Chine
ză pregătirile în vederea ‘însămînțărilor 
de primăvară sint in toi.

In China de nord-est se prevede pen
tru anul acesta o creștere a producției de 
cereale cu 6,53 la sută șt a producției de 
bumbac cu 7,25 la sută în comparație cu 
anul precedent.

Țăranii muncitori desfășoară cu sir- 
guință lucrările de reparare sau de cons
truire a micilor canale de irigație, de pre
gătire a pămlntului pentru a păstra 
umezeala și a ușura lucrările de tnsămln- 
țare. Lucrările de irigație care vor fi ter
minate anul acesta vor contribui la extin
derea suprafețelor irigate cu peste 93.000 
hectare. Rețeaua de canale de asanare 
care va fi construită anul acesta în pro
vincia Hubei va preveni inundarea a 
200.000 ha. :

In provincia Hunan, una din cele mai 
mari regiuni producătoare de cereale din 
China, se construiesc peste 400 de rezer
voare de apă. Pină In prezent s-au efec
tuat o mare parte din lucrările de cons
truire a lacului de acumulare care va fur
niza apă pentru 13.000 hectare de pămint, 
din regiunile deluroase. Construind noi ca
nale de irigație, ingrășînd pămintul cu di
ferite substanțe chimice, folosind înainta
tele metode agrotehnice sovietice, mili
oane de țărani muncitori și mai ales 
membrii grupurilor de ajutor mutual în 
muncă și ai cooperativelor agricole de 
producție din R.P. Chineză luptă ca în 
anul acesta să obțină toi mai multe 

* cereale.

R. Cehoslovacă

mele din ecest șuvoi de foc. 
Utemiști! discută in răstimpuri. 
Printre ei se găsește și 
Cristea loan. Pe el, l-au dele
gat azi tinerii să arate angaja
mentele lor. De partea cealaltă 
a uzinei, se găsește atelierul de 
bobinaje. Mîinile se întrec. Tu- 
dorache Ion. Popescu Gheorghe, 
Tărchi'ă Ecaterina, Bosormenv 
Elena, împreună cu alți tineri 
din secție, formează o brigadă 
utemistă fruntașă. Succesele 
lor sînt cu-nosiute întregii secții 
și uzinei.

Șl pretutindeni găsești ace
lași avînt tineresc în muncă.

Afară. în lumina primăvărate
că a soarelui, umflate de vînt. 
fîlfîie drapelele arborate .sus pe 
transbordor. Tot pe transbordor 
au fost instalate cîteva mese a- 
coperite cu pînză roșie. Două 
lozinci vorbesc desDre economii, 
descoperirea rezervelor interne 
și despre rolul tineretului în 
lupta pentru obținerea de noi 
succese .

Și iată că orele 15,00 s-au 
apropiat pe nesimțite Imbrăcați 
cu salopete pătate de ulei, tine- 
neri și tinere se string tot mai 
mulți in fața transbordorului.

...500, 1000, 2000... Cine ar 
sta acum să-i mai numere 1 Au 
venit și vîrstniei. Printre ei 
sînt numeroși maiștri și tehni
cieni. Și ei vor să fie prezenți 
la miting. Mulți sînt comuniști 
și și-au propus să sprijine a- 
ceste vlăstare.

Murmurul vocilor celor de 
jos, a fost însă întrerupt de 
glasul unuia dintre membrii 
prezidiului, care anunța în fața

microfonului stafiei de radioam
plificare. deschiderea mitingului.

Apoi, lordache Gheorghe citi 
în fața tuturor celor afla ți acolo 
că tinerii uzinelor „23 August" 
s-au hotărit să reia inițiativa 
tinerilor de la uzinele „Progre- 
sul“-Brăila, pornind spre viitor 
cu noi angajamente. Astfel, a a- 
rătat el, angajamentul tinerilor 
noștri este ca pînă la data de 
1 Mal, ziua solidarității inter
naționale a celor ce muncesc, 
să realizeze economii echiva
lente cu prețul de cost al mai 
multor produse finite impor
tante.

Cuvîntul secretarului a entu
ziasmat întreaga masă de ti
neri care au înțeles că econo
miile lor pot ajuta la reducerea 
prețului de cost al produselor fa
bricate.

Cîți n-ar fi vrut să vorbească 
atunci ! Acesta era doar anga
jamentul lor. Și mai știau că 
pot realiza și alte lucruri. De 
aceea cînd Iordache își încheie 
cuvîntul, trebui să mal umple 
o pagină cu angajamente...

In cuvîntul său la miting In
ginerul utemist Bfrsu Ioan, s-a 
angajat să sprijine brigăzile 
unei secții, pentru a economisi 
înainte de I Mai suma de 60.000 
Iei, prin recondiționarea a cît 
mai multor scule.

Motoristul Drost Anton a 
hotărit ca împreună, cu brigada 
sa să deschidă chiar cu înce
pere de a doua zi, un cont al 
brigăzii în care să înscrie pînă 
la 1 Mai economii în valoare 
de 15.000 lei.

— Iar noi, vom presta 1000 
de ore de muncă voluntară, în 
scopul confecționării a 200 roți 
pentru vagonete, *— a spus tî- 
nărul Rusu Alexandru.

Au mai vorbit apoi tineri și 
din alte secții, print-e care 
și Tudorache Ion din partea 
bobinatorilor fruntași loan 
Cristea și alții.

Tinerii cazangii, turnători, bo
binator:, strungari și alții, s-au 
bucurat din plin că vor avea 
o nouă ocazie să cucerească 
succese datorită muncii neobo
site a tuturor — atunci cînd se 
găsesc antrenați în întreceri so
cialiste, cînd rezultatele obținute 
aparțin muncii în colectiv și 
bucuria o împărți cu colectivul.

Iar această bucurie, tineretul 
uzinelor „23 August" va trăi-o 
cu siguranță, în ziua pe care o 
întâmpină cu cinste, ziua de 1 
Mai.

ION TEOHARIDE

— Principalele — 
măsuri

Comitetul organizației de 
bază U.T.M. și-a propus ur
mătoarele măsuri :

— Se vor antrena 30 de bri
găzi pentru a deschide con
turi de economii colective, 
iar 300 de tineri își vor des
chide conturi personale de 
economii

— Se vor crea două brigăzi 
raid pe uzină, se vor organiza 
6 noi posturi utemiste de con
trol și vor fi reactivizate ce
le existente.

— Se va ține o strînsă le
gătură cu cercul A S I.T. și 
cabinetul tehnic în vederea 
expunerii mai multor instruc
taje teoretice și practice cu 
privire la aplicarea metode
lor sovietice

— Se vor înființa cu spri
jinul comitetului de întreprin
dere 3 școli stahanoviste 
pentru tineri.

La stațiunile de mașini și tractoare din
R. Cehoslovacă se fac pregătiri intense în 
vederea muncilor agricole de primăvară. 
In prezent se efectuiază revizuirea gene
rală a tuturor mașinilor și utilajului agri
col. In S.M.T.-urile din numeroase regiuni 
ale țării, ca Hradec Kralove, Karlovy 
Vary și Ostrava s-a terminat repararea 
tuturor mașinilor și tractoarelor

In 1953, datorită unei folosiri mai rațio
nale a parcului de mașini agricole, sta
țiunile de mașini și tractoare din R. Ce
hoslovacă au efectuat 38 la sută din mun
cile agricole pe ogoarele cooperativelor a- 
gricole unice. La sfîrșitul anului trecut 
255 de S M.T.-uri din R Cehoslovacă dis
puneau de aproximativ 19.000 de tractoare, 
peste 20.000 de secerători-legători, 815 

combine cerealiere și mii de alte mașini 
agricole.

Pentru a veni și mai mult în ajutorul 
cooperativelor agricole unice și al țăra
nilor individuali, în cursul acestui an
S. M T.-urile din Cehoslovacia vor primi 
încă 4.500 tractoare, (calculate î'n trac
toare de 15 cp.) incluzînd 3.760 tractoa
re pe șenile, precum și 600 combine cerea
liere, 400 de mașini pentru stringereo inu
lui și 3.400 de. mașini pentru cultivarea 
sfeclei de zahăr și cartofilor.

R. P. Albania
Stațiunile de mașini și tractoare din 

R P Albania au început pregătirile în ue- 
) derea însămînțărilor de primăvară Pen

tru însămînțările de primăvară S.M.T.- 
urile vor folosi anul acesta cu 54 la sută 
mai multe tractoare și vor ara o supra
față de pămint cu aproape 40 la sută mai 

. mare decît anul trecut.
? Ministerul agriculturii și creșterii ani- 
\ matelor a acordat o deosebită grijă pregă- 
\ Urii profesionale a tractoriștilor și șefi

lor de echipe din S.M.T.-uri. Astfel, cursu
rile școlii de mecanică agricolă de la 
Kavaia, au fost absolvite recent de 50 
tineri tractoriști și de un mare număr de 
șefi de echipe iar în multe alte Icicuri 
au fost organizate cursuri de perfecționare 
la care sint pregătite sute de cadre teh
nice pentru stațiunile de mașini și trac
toare.
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1 I I PORUMB’
------  Fruntași
ai recoltelor bogate 

de porumb

M-am convins 
co adevărat

cultiv porumb în fiecare an, deoarece
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DIRA 
fruntaș în producție la cultura 
Iui, membru al gospodăriei agricole colec. 
tive din Sătrereni, raionul Răcari, regiu
nea București, care a obținut 2150 kgr. 

porumb la hectar

porumbu-
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BURGER ANA 
brigadieră în gospodăria de stat 
teia" din regiunea Arad. De pe o

„Scîn- 
__  = _ supra

față de 30 hectare a cules 129.000 kgr. 
porumb, adică 4300 kgr. la hectar
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SZABADAS PAVEL
muncitor cu gospodărie individuală 

Breaza, raionul Reghin, regiunea
țăran
din
Autonomă Maghiară. A obținut 3000 kgr. 

porumb la hectar 4
♦ a

Eu
îi priește în ipămîntul nostru de iuncă. Pină 
nu de mult îl semănăm, îl lucram și îl a- 
dunam după obiceiurile vechi, apucate de la 
părinți, care de cele mai multe ori stricau.

De cîțiva ani, au început să se țină ia că
minul cultural diferite conferințe despre fe
lul cum ar trebui să muncim [ " 
obținem recolte mai mari de porumb.

Eu am început să aplic din cele auzite la 
cămin sau citite din broșurile luate de la bi
bliotecă încă acum 2 ani. Așa de pildă, am 
arat toamna adine locul; iar primăvara, doar 
l-am grăpat cînd s-a încălzit pămîntul și 
am pus porumbul cu semănătoarea împrumu
tată de la cooperativă. Restul muncilor însă, 
le-am făcut tot așa ca mai înainte. Toam
na cînd am adunat porumbul, am adus acasă 
cu o căruță mai mult ca în anii trecuți, de 
pe aceeași suprafață de pămînt. Atunci 
m-am socotit eu și m-am convins că cele 
spuse de agronomi sînt adevărate: putem 
obține recolte mai mari dacă mur.cim așa 
cum cere știința; și am început, pe cit se 
poate, să-mi lucrez pămintul după spusele a- 
gronomilor și ale cărților.

Toamna am ales și știuleții de porumb t’i- 
că din lan, unde am văzut care plante sînt 
sănătoase și bine dezvoltate. Apoi i-am pus 
în pod, la ioc uscat și aerisit.

Pe tocul în care urma să semăn porumb, am 
întins 30 de căruțe de bălegar bin« dospit 
apoi am desmiriștit; cînd a venit timpul, am 
arat iarăși, dar de date asta adine pină la 
grindei.

Primăvara, cînd pămîntul s-a încălzit bine 
în adînc, am grăpat locul și am împrumutat 
de la cooperativă semănătoarea. Boabele 
pentru sămînță le-am curățat cu mina numai 
din mijlocul știuleților și le-am încercat pu
terea de încolțire. Fiindcă puterea de încol- 
țire a fost de 85 la sută, am semănat cu cîte
va kg. de porumb mai mult.

După ce porumbul a răsărit și a avut cam 
3-4 frunze, l-am grăpat. S-au mai rupt din 
plante, nimic de zis, dar am distrus și bu
ruienile apărute; și apoi am păstrat umezeala 
din pămint, care-i atît de prețioasă.

Ca munci de întreținere, eu l-am prășit 
de 3 ori cu mașina dela cooperativă și 
rărit de 2 ort lăsînd cîte 3 plante pe 
tru.

Acum porumbul meu creștea ,,ca din 
cum se spune la noi. înalt, vîrtos, și 
culoare verde închis.’ A legat cîte 3-4 știuleți 
fiecare plantă. Toamna, cînd frunzele s-au 
uscat iar boabele s-au întărit, I-am adunat 
în două rînduri: prima oară am adunat știu 
leții pentru sămînță, toți mari, de pe plantele 
cele mai sănătoase șl bine dezvoltate, iar a 
doua oară culesul total prin scoaterea știule
ților din pănuși.

Cînd l-am adus acasă, mai nimeni nu 
credea să scot de pe hectarul meu 3.000 kg. 
porumb știuleți.

Eu sînt mulțumit de recolta obținută și 
m-am convins cu adevărat că ea se datorește 
aplicării noilor metode spuse de agronom1 
și de cărți.

Vreau însă ca în anul acesta șl în viitor să 
obțin recolte de porumb mai îmbelșugate. 
Pentru aceasta ir-ă gândesc să semăn po
rumbul în cuiburi așezate in pătrat ți să-l în- 

> graș suplimentar. Făcînd acestea sînt sigur 
că voi obține o producție și mai mare de po
rumb.

mțe despi 
pămintul ca să

i-am 
me-

apâ“ 
de o

„Datorită calităților sale hrănitoare, porumbul își găsește o largă întrebuințare 
în alimentația unei mari părți din populație și constituie materia primă necesară 
unor ramuri importante ale industriei alimentare. Porumbul este, unul din furajele 
concentrate de bază pentru creșterea și îngrășarea animalelor,. îndeosebi a anima
lelor producătoare de carne, lapte și ouă.

Pentru satisfacerea nevoilor gospodărești ale producătorilor agricoli și a econo
miei naționale, în acest an trebuie să cultivăm cu porumb o suprafață de circa 3 
milioane de hectare. Aceasta cere din partea țărănimii muncitoare cu gospodării indi
viduale, din partea colectiviștilor și întovărășiților, a muncitorilor din gospodăriile 
agricole ale statului și din S.M.T.-uri, precum și din partea organelor de stat și de 
partid, o muncă susținută, bine organizată și executată la timp" (din Hotărîrea Con
siliului de Miniștri al R.P.R. și a Comitetului Central al P.M.R. cu privire la pregă
tirea și executarea la timp șl în bune condiții a lucrărilor agricole din primăvara anu
lui 1954).

Colectiviștii sporesc recolta de porumb
E un an de atunci. Mem

brii gospodăriei colective 
„Viață Nouă" din comuna 
Sîntana, regiunea Arad, se 
pregăteau pentru începerea 
însămințărilor de primăvară. 
Odată cu aceste pregătiri, 
seara, continuau cursul agro
zootehnic. In acea seară ingi
nerul a vorbit colectiviștilor 
despre minunata metodă so
vietică a însămînțării porum
bului în_ cuiburi așezate în 
pătrat, 
predau 
noi de 
tiviștii 
put să .

Cei pe care metoda îi fră
mânta mai mult erau însă 
șefii brigăzilor I-a, utemistul 
Haibergher Anton și a H-a, 
tovarășul Brădiceanu Petru. 
Au stat de vorbă și cu alți 
colectiviști. Haibergher și-a 
consultat brigada și după cî
teva zile s-au dus la preșe
dinte să-i spună și lui hotă
rîrea pe care voiau să o ia. 
Tovarășul Gh. Goina, preșe
dintele. i-a ascultat cu aten
ție, apoi le-a spus zîmbind :

— Eu am văzut porumb 
însămînțat în cuiburi așe
zate în pătrat cînd am fost 
să vizitez Uniunea Sovietică 
cu o delegație de țărani 
muncitori din țara noastră. 
Era o mîndrete de porumb, 
nu altceva. Și recolta... Cum 
să vă spun cîte trei-patcu 
știuleți pe fiecare cocean.

Ca de obicei cînd se 
lecții despre metode 

muncă, și acum colec- 
din Siriana au înee- 
pună întrebări.

Insămînțări în cui
buri așezate în pătrat

4,500 kg, porumb 
m hectar

In toate țările unde e cultivat și în toate 
timpurile de cînd este cunoscut, porumbul a 
jucat un mare rol economic, fiind cel mai se
rios concurent el griului.

Introdus în tara noastră la mijlocul seco
lului ial XVIII-lea porumbul a cucerit repede 
atenția țărănimii noastre muncitoare.

Deoarece este un bun aliment, porumbul 
este întrebuințat în hrana populației din mul
te regiuni ale țării.

In economia socialistă importanța porum
bului crește însă prin multiplele întrebuințări 
pe care ie capătă pe de o parte pentru dez
voltarea celorlalte ramuri de producție — în 
special a creșterii animalelor, iar pe de altă 
parte pentru utilizarea tot mai mare pe care 
o are ca materie primă în industrie.

„Porumbul — spune N. S Hrușciov — în
seamnă făină, crupe, conserve, amidon, me
lasă, spirt, glicerină și alte produse indus
triale. Extrem de importantă este cultura po
rumbului ca plantă furajeră care are calități 
nutritive excepționale. Porumbul este cel mai 
prețios furaj pentru porci care ia îngrășatul 
cu porumb cresc în greutate vie mult mai re
pede decît atunci cînd sînt îngrășați cu orz. 
Puterea calorică a boabelor de porumb este 
mult mai mare decît aceea a ovăzului și or
zului".

Porumbul joacă un rol însemnat în creș
terea animalelor, în dezvoltarea acestei im
portante ramuri a agriculturii.

Valoarea lui hrănitoare ridicată, conținutul 
mare de grăsimi, amidon, glucoză etc. din 
boabe, determină folosirea lui ca hrană con
centrată în creșterea și îngrășarea porcilor 
în deosebi, a oilor și a bovinelor.

In gospodăriile țărănești mici șl mijlocii, 
folosirea porumbului boabe constitue princi
pala hrană pentru îngrășarea porcilor și 
creșterea păsărilor

Ca nutreț verde, uscat sau insilozat, po
rumbul este folosit mal ales în hrana vacilor 
de lapte și celorlalte bovine și chiar a cailor. 
Astfel porumbul constitue prin întrebuințarea 
6a un nutreț de bază contribuind la dezvol
tarea creșterii animalelor.

Legea pentru dezvoltarea creșterii anima
lelor, in anii 1954—1956, în Republica Popu
lară Romînă, votată la cea de a doua sesiu. 
ne a Marii Adunări Naționale, în 29—30 de
cembrie 1953, prevede că in regiupile de 
Stepa și silvostepă se vor extinde suprafețele 
cultivate cu porumb pentru siloz, ier în re
giunile de deal se va extinde cultura porum
bului pentru boabe. Hotărîrea guvernului și

I.

ALEXANDRU M1HOC
țăran muncitor cu gospodărie individuală 

din satul Someșeni, regiunea Cluj.

Pregătirile au început 
imediat. S-a hotărît ca bri
gada I-a și a Il-a să însă- 
mînțeze cîteva hectare de 
porumb, în cuiburi așetate 
in pătrat. Tinerii din bri
gada I-a erau cei mai entu
ziaști Au cărat gunoi de 
grajd, «u ales porcmbn* pen. 
tru sămiiță, l-ac tratat în 
sfârșit au făcut tot ce a tre
buit

Veni și ziua mult aștep
tată. Sacii cu sămînță au 
fost încărcați in căruțe și 
duși la cîmp. Pe pămîntul 
nejed ca în palmă a Început

marcarea terenului. La fie
care 65 cm. în lungul ogoru
lui, rămînea un șănțuleț în
gust. După ce au terminat 
marcarea în lung au trecut 
s-o facă de-a latul. La în
crucișarea șănțulețelor era 
locul în care trebuia însă
mînțat porumbul. In fiecare 
cuib s-au pus cite 
boabe. Așa au" fost 
mînțate 18 hectare.

Brigadierii mergeau 
nic la cîmp și mare 

z fost bucuria cînd firicelele 
verzi, plăpînde, au sfredelit 
cu îndrăzneală pămîntul, Ie
șind la lumina zilei. După 
ce porumbul a răsărit peste 
tot, s-a boronit și pest^ 10 
zile s-a făcut prima prașilă 
mecanică. La fiecare cuib 
răsăriseră cîte 2-3 fire de 
porumb. La prima prașilă el 
a fost rărit, lăsindu-se în 
fiecare cuib firul cel mai 
mare, mai puternic.

Brigada utemistă condusă 
de Haibergher Anton mun
cea cu multă însuflețire. 
Echipele brigăzii erau ș- ele 
în întrecere. Echipa condusă 
de utemista Schneller Su- 
zana era mereu în frunte, 
întrecerea se dovedi a H 
dirzâ, pentru că nici :ele- 
lalte echipe de tine-et nu 
voiau să răm nă mai prejos. 
De entuziasmul tinerilor a 
fost cuprinsă foarte repede 
și brigada a II-a in care 
majoritatea erau vîrstricl. 
Tovarășul Brădiceanu 
tru șeful aceste: brigăzi 
găsea și el in primele 
duri.

In toată perioada de 
samînțare ș: aooi de îngri
jire a organiza
ția de partid ș; «a de U.T_M 
au sprijinit cele dcuă brigăzi. 
Nu a fost ki acest timp ’ 
nicio adunare generwU a or
ganizației de bază U.T.AL 
ta care să nu se analizeze 
munca ntaniș*: or și a ti
nerilor ce răsosndezu de 
cele 18 hectare insămfațate 
cu porutiR» ta cuibar: așezate 
în pătrat.

Unde munca este făcuta 
cu dragoste și pricepere și 
roadele sînt bogate^ S-«r fi

putut să fie altfel la G.A.C. 
„Viată Nouă" din Sîntana ? 
Nu 1

2-3 
însă-

zil- 
le-a

Pe
se 

rin-

în-

însemnătatea
și căile de sporire a

partidirlui cu privire la pregătirea și exe
cutarea la tim.p și în bune condiții a lucră
rilor agricole din primăvara anului 1954, ara
tă că rin acest an trebuie să cultivăm cu po
rumb o suprafață de circa 3 milioane hectare.

Porumbul este o plantă industrială. Din el 
se extrage ulei, amidon, glucoză, alcool, dex- 
trină pentru apretarea țesăturilor, siropul de 
zahăr Porumbul a contribuit și ■ contribuie 
astfel la dezvoltarea unor importante ramuri 
ale industriei.

Calitățile deosebite ale pănușilor de po
rumb a făcut ca șl industria casnică să fo
losească porumbul la confecționarea coșuri
lor, genților, pălăriilor, tălpilor pentru pan
tofi etc.

In același timp-, strujenii de porumb sînt 
folosiți în multe regiuni drept combustibil în 
timpul iernii

In timpul iernii tulpinele de porumb lă
sate în cîmp sub formă de culise constitue 
un mijloc foarte bun pentru reținerea zăpezi
lor pe ogoare și semănături.

Afară de aceasta, cultura porumbului are 
o importanță deosebită din punct de vedere 
agrotehnic, în organizarea unei juste rotații 
a culturilor, fiind o prășitozre bună premer
gătoare pentru anumite culturi, în special 
pentru păioase și în același timp este o cul
tură care dă bune roade la îngrășarea de 
bază a terenului cu îngrășăminte naturale.

Multiplele sale întrebuințări au făcut ca 
porumbul să se bucure de o atenție deose
bită în toate timpurile.

Dar în țara noastră în trecut, în timpurile 
exploatării burghezo-moșierești, porumbul 
cultivat tradițional, după practici și metode 
învechite,, dădea producții slabe.

In 1924 media pe țară a producției la hec
tar a fost de 500 kg, în 1925 de numai 325 
kg, în 1926 de 620 kg. Marii moșieri cultivau 
6Utprafețe imense de porumb pe care trudeau

Chezășia obținerii unei recolte mari de porumb este aplicarea metodelor înaintate. 
Fiecare țăran muncitor — colectivist întovărășit sau cu gospodărie individuală — fie
care muncitor din gospodăriile agricole ale statului, poate să aplice aceste metode, 
care nu sînt grele, în scopul de a obține producții înalte.

*
m'i de țărani muncitori. Porumbul umplea 
hambarele moșierilor, lua calea exportului șl 
devenea peste iarnă instrument de speculare 
a țăranilor care, lipsiți de hrană din cauza 
producției slabe, veneau să ceară porumb, 
an-gajîndu-și munca lor și a familiei pentru 
un an întreg. Țăranul primea porumb de hra. 
nă — de multe ori stricat.

Pe de altă parte cultivînd soiuri tardive 
de porumb, acestea nu ajungeau să se coa
că și țăranul era silit de nevoie să recolteze 
culturile proprii de porumb încă verzi. Peste 
iarnă o parte se strica, dar era consumat. Ca 
urmare, pelagra făcea ravagii în rîndurile ță
rănimii muncitoare.

In anii de după război, țara noastră, pășind 
pe calea introducerii unei tehnici tot mai a- 
vansate, producția de porumb a crescut con
tinuu. In unele-raioane din regiunile Cluj, 
Timișoara, Hunedoara, prin aplicarea largă a 
măsurilor minime agrotehnice, media recol
telor de porumb a fost de peste 2.000 kg. la 
hectar.

La stațiunea experimentală I.C.A.R. Lovrin 
din regiunea Timișoara, s-a obținut o pro
ducție medie de 10.870 kg. porumb boabe la 
hectar, aplicîndu-se reguli înaintate agroteh
nice între care și metoda semănatului în cui
buri așezate în pătnat și folosirea seminței 
hibride între soiurile Dinte de cal și Phister. 
La gospodăria agricolă colectivă „Viață 
Nouă" din Sîntana, regiunea Arad, s-a obți
nut o producție medie de 5250 kg. la hectar. 
Producții mari la porumb au fost obținute și 
de gospodăria agricolă colectivă din Chiză- 
tău, regiunea Timișoara — de 5.000 kg 
porumb boabe la hectar, producție medie pe 
22 hectare. întovărășirea din comuna Ha- 
giești, regiunea București, a obținut o pro
ducție de 2.450 kg. porumb boabe la hectar, 
producție medie pe întreaga suprafață cul
tivată. Țăranul muncitor cu gospodărie mică 
Teodor Munteanu, din comuna Clugud, raio
nul Alba iulia a obținut o recoltă de 3.800 kg. 
de porumb boabe la hectar.

Obținerea acestor producții a fost posibilă 
prin aplicarea în tot mai largă măsură a re
gulilor agrotehnice și a metodelor avansate 
de cultură.

Executarea desmiriștitului și arăturilor a- 
dînci de toamnă, folosirea îngrășămintelor 
naturale, însămînțarea în cuiburi așezate în 
pătrat, aplicarea a cel puțin trei prașile și 
a polenizării artificiale, fiecare lucrare agro
tehnică aplicată a adus contribuția ei la spo
rirea producției și la atingerea unor produc
ții ca cele menționate mai sus.

O mare realizare a constituit-o raionatea 
soiurilor de porumb Azi, ca urmare a încer
cărilor făcute în stațiunile experimentale a- 
gricole ca și în gospodăriile agricole de stat 
s-a reușit a se stabili pentru fiecare regiune 
și raion în parte ce soi de porumb este mai 
potrivit — care asigură producția cea mai 
mare și se coace la timp.

Mai există insă numeroase lipsuri in cul
tura porumbului, lipsuri care trag înapoi ni
velul producției de porumb. Aceste lipsuri nu 
sînt decît rezultatul menținerii unor obiceiuri 
și practici locale pe care încă unii țărani 
muncitori le aplică și care dăunează produc
ției făcînd ca nivelul ei să rămînă scăzut
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tu- 
de

O recoltă bogată
Culesul a început cu cîn- 

tec și voie bună. Și ca la 
toate muncile agricole din 
acest an, utemista Schneller 
Suzana cu echipa sa era cea 
mai grăbită. Pină și pe drum 

,spre lanurile de porumb na
și mai găsea astîmpăr :

— Grăbiți pasul, vreți 
ne-o ia alții înainte ?

Emoțl^ încerca inimile 
turor. Pe fiecare cocean
porumb se aflau cîte 3—4 
știuleți și oamenii priveau cu 
mindrie boabele mari și dese, 
înălțimea cocenilor. . bogăția 
recoltei.

Primele căruțe ajunse la 
gospodărie au început a fi 
«întărite. 5250 kg. la hectar. 
Aceasta în urma aplicării me
todei sovietice de cultivare a 
porumbului în cuiburi așeza
te în pătrat.

*
5250 kg porumb la hec

tar ! Această cifră a fost ros
tită deseori de colectiviștii 
de la Sîntana în perioada de 
pregătire a însămințărilor 
de primăvară, discutînd pla
nul de cultură pe anul 1954. 
Adunarea generală a mem
brilor gospodăriei colective 
„Viață Nouă"- a hotărî* ca 
în acest an să sporească su
prafața 
mînțat 
așezate 
plice și _
nice înaintate.

Un lucru bun este totdea
una urmat ru bucurie și de 
alții. Membrii altor gospo
dării colective, ca și mulți 
țărani munritori cu gospodă
rii Individuate din regmnea 
Arad. au începui să se pre
gătească pentru insâmînța- 
rea pommbulto în cu buri 
așezate In pătrat, ca să spo
rească prodpr.-ia de porumb 

însemnată.

Pe care va fi !nsă- 
porumbul în cuiburi 
în pătrat și să a- 
alte metode agroteii-

ANA
corespondenta „Scânteii 

retului

MARTiN 
tine- 

pentru regiunea 
Arad

economică

Prin părțile noastre se cultivă mult po
rumb, deoarece el este folosit mult atît în 
hrana oamenilor cit și ca nutreț pentru ani
male. De obicei însă, porumbul a dat și mai 
dă încă recolte mici, deoarece nu e semănat 
la tirup și nu este bine îngrijit. Iată insă pe 
scurt, cum am lucrat noi anul trecut la po
rumb, cum am obținut o recoltă mai bună de- 
vît înainte.

Alegerea semințelor este *o treabă de care 
depinde in mare măsură cantitatea și calita
tea recoltei de porumb.

Pentru a obține recolte mari la porumb, 
noi am ales încă din toamnă știuleți de 
porumb mari și sănătoși pentru sămînță. 
Pină la însămînțare i-am păstrat în locuri 
uscate și bine aerisite pentru a asigura o pu
tere de încolțire mai mare. In timpul iernii, 
am controlat de mai multe ori umezeala și 
puterea de încolțire a seminței. înainte de 
însăm-înțare am ales boabele cele mai mari 
de pe știuleți, adică numai cele din mijloc 
și am încercat din nou puterea de încolțire.

Tarlalele în care trebuia să semănăm po
rumb au fost arate adînc din toamnă. Pri
măvara le-am grăpat și cînd pămintul a fost' 
destul de cald, pină la adincimea de irsă- 
mințare, am pornit însămcnțatul. care n-a du
rat decît cîteva zile. Semănatul 1-a.m făcut 
în rînduri drepte, cu mașina, boabele fiind 
îngropate toate la aceeași a dinei me în 
pămînt: 10 centimetri.

De felul cum porumbul este îngrijit: pră- 
rărit, apărat de boli, depinde dezvolta- 
lui, deci mărimea recoltei. Noi am pră- 
porumbul de trei ori cu mașina, prin- 
rînduri. In urma fiecărui prășit mecani: 
trecut cu sapa, prășind și intervalele din- 
plante. pe rînd. Răritul l-am făcut de

șit, 
rea 
Șit 
tre 
am 
tre 
două ori: la prima și la a do-ua prașilă. La 
prima prașilă, cînd plantele erau încă mici, 
am lăsat cite 5—6 plante pe metru liniar, 
iar la a doua prașilă am lăsat numai cîte 
trei plante pe metru liniar și anume, pe cele 
mai mari, mai bine dezvoltate.

Cînd în lanul nostru de porumb au apărut 
ici-colo tăciuni, atunci i-am adunat încă de 
cruzi, în cîteva rînduri și i-am îngropat în 
afara lanului.

Noi nu ne-am grăbit să strîngem recolta 
de timpuriu, căci porumbul, fiind încă crud, 
ar fi mucegăit, dar nici n-am întîrziat, căci 
îrrtîrzierea ar fi dus la pierderea din recoltă, 
la scăderea puterii de hrănire a cocenilor 
și la întîrzierea arăturilor de toamnă; am 
început recoltatul atunci cînd pănușii știu
leților au fost bine uscati, iar boabele se în
tăriseră și deveniseră lucioase.

La recoltare am găsit cîte trei și chiar pa
tru știuleți mari pe fiecare plantă, iar la hec
tar am obținut o recoltă mijlocie de 4500 kg. 
știuleți.

— Fruntași ------
recoltelor bogate 

de porumb

'{

indivi-

membru 
Vîrtoapele, 
ducția la

PETRE GH. DINU 
al gospodăriei colective 
regiunea București, unde 
porumb a fost de 2000 

la hectar

*
Noi sîntem mulțumiți cu recolta de porumb 

obținută în anul trecut, însă vrem ca în anii 
viitori să obținem recolte și mai mari. Pen
tru aceasta, ne-am propus să aplicăm mai 
mult din bogata experiență a maeștrilor re
coltelor mari de porumb din U.R.S.S., ca : 
alegerea știuleților pentru sămînță încă din 
lan, unde putem vedea care sînt plantele 
cele mai sănătoase și mai bine dezvoltate, 
apei începînd chtar din această primăvară 
tratarea semințelor cu substanțe chimice îm
potriva bolilor. înainte de insămînțare, se- 
răra: ’ n cuiburi așezate in pătrat îngrășa
rea sup?—--tară. polecizarea artificială etc.
care ne vor duce cu siguranță la obținerea & 
unor recolte de porumb tot mai mari in anii 
viitori.

Pitești. Recolta ei de porumb a fost 
de 1550 kgr. la hectar

ELENA C. DUMITRU
țărancă muncitoare cu gospodărie ____
duală din Pleșoiu, raionul Slatina, regiu
nea P’1 - “ • - •

BALAȘ VASILE
în gospodăria colectivă dinbrigadier

Lenauheim, raionul Sînnîcolaul Mare, re
giunea Arad A realizat o recoltă de 

porumb de 4200 kgr. la hectar
L

TUDOR NITU 
președintele gospodăriei agri

cole colective „Zorile" 
raionul Mihăilești

I

recoltei de porumb
mare greșală este cultivarea porum

bului pe coaste și mai ales cultivarea 
de-a lungul coastelor, în loc ca rînduri'e să 
meargă de-a curmezișul lor. Ploile -epezi de 
vară spală pămintul afinat prin prașile, dez
velesc rădăcinile, usucă porumbul, aspectul 
lanului devine de plins, pămîntul se degra
dează și producția scade Coastele trebuie 
rezervate păioaselor, plantațiilor de pomi, 
viilor, tinetelor, iar nu porumbului sau altor 
prășitoare așa cum greșit se face în regiuni
le Bîrlad. Iași și altele.

Porumbul cere un pămint bine lucrat La 
ce rezultate ne putem aștepta, dacă nu exe
cutăm la timp desmiriștitul, nu facem ară
tura adincă și nu îngrășăm pămîntul? Așa se 
întimplă in regiunile Galați, Bîrlad, Cons
tanța unde aceste lucrări sînt complect ne
glijate șl se seamănă porumbul în arătura de 
primăvară, uscată de multe ori și bolo
vănoasă. încercările făcute de Stațiunea Ex
perimentală Mărculești au arătat că arătura 
de primăvară, cu deosebire in regiunile sece
toase, are ca rezultat scăderea producției cu 
16 Ia sută.

Sînt apoi practicile dăunătoare ca rărița- 
tul șl mușuroitul care in regiunile secetoase 
— București, Craiova, Constanța, Galați, au 
ca singur rezultat scăderea simțitoare a pro
ducției De asemeni pierderea momentului în
ceperii prașilei, scăparea porumbului în buru
ieni, prășitul de cel mult două ori, neapli- 
oarea polenizării artificiale sînt cauzele pro
ducției relativ scăzute de porumb obținute 
de mulți țărani muncitori cu gospodării in
dividuale din țara noastră.

Fără îndoială că neaplicarea regulilor a- 
grotehnice, neintroducerea lor se datorește 
insuficientei munci de lămurire și convingere 
dusă de inginerii și tehnicienii agronomi care 
n-au îndrumat suficient țărănimea munci
toare în executarea muncilor agricole nece
sare porumbului.

Lichidind aceste lipsuri putem spori ne
contenit producția de porumb la unitatea de 
suprafață.

Recoltele mari obținute de țăranii munci
tori — colectiviști. întovărășiți sau cu gos
podării individuale, ca și de muncitorii din 
gospodăriile agricole de stat — exemplifică 
marile posibilități pe care le avem pentru 
sporirea producției de porumb

Marc Ozemîi, Erou al Muncii Socialiste, 
șef de echipă în colhozul „Partizanul Roșu" 
din regiunea Dnepropetrovsk-Uniunea Sovie
tică, a obținut în 1949 — 22.380 kg. porumb 
la hectar.

Experiența sa ne arată care sînt căile 
pentru sporirea continuă a producției de po
rumb. Această experiență trebuie să devină 
îndreptar pentru fiecare țăran muncitor dor
nic să sporească producția, să-și mărească 
veniturile proprii și să contribuie la ridicarea 
economică a țării

Folosind experiența sovietică și urmînd 
indicațiile Hotărîrii guvernului și partidului 
cu privire la pregătirea și executarea la 
timp și în bune condiții a lucrărilor agricole 
din primăvara anului 1954, oamenii 
de pe ogoare pot pune temeliile unor 
înalte de porumb.

In primul rînd trebuie dusă lupta

strîngerea, păstrarea și folosirea chibzuită a 
rezervelor de umezeală din pămint. In reali
zarea acestui scop,, condiția hotărîtoare este 
lucrarea rațională a pămîntului. Porumbul 
se seamănă în ogorul timpuriu de toamnă. 
Ogorul e arat în august sau septembrie, la o 
ad’ncîme de 20-22 cm. după ce a fost 
înainte desmiriștit. Prin așezarea la 
a parazăpezilor, a snopilor de paie și 
crengi pe tarlaua cu ogor de toamnă, în care 
se va semăna porumb, se adună pe această 
tarla un strat destul de gros de zăpadă. A- 
ceasta ajută la o mai bună absorbție și reți
nere a ape* provenite din topirea zăpezii, 
prin urmare ia mărirea rezervei de apă în sol.

Grăpatul ogorului de toamnă se face pri
măvara de timpuriu, într-o zi sau două. De 
asemeni trebuie făcută la timp lucrarea ogo
rului de toamnă cu cultivatorul. Prima lu
crare, se face la o adîncime de 10-12 cm, a 
doua (înaintea semănatului) La 8-10 cm, adi
că la șdîncimea la care se îngroapă sămînță. 
Fiecare lucrare cu cultivatorul este 
mod obligatoriu de grăpare.

Semănatul porumbului se face 
penatuna pămîntului se menține la 
de timp de 8-10 zile. O condiție agrotehnică 
importantă pentru obținerea recoltelor îm
belșugate de porumb este semănatul in 
timp scurt. De regulă semănatul trebuie 
terminat în două-tref zile.

Pentru a asigura calitatea materialului de 
semănat, cea mai bună metodă este alege
rea știuleților pentru sămînță încă în cimp, 
pe tulpini, înainte de a începe culesul po
rumbului. Dacă acest lucru nu s-a făcut, 
alegem acum știuleți mari, sănătoși, de pe 
care se iau numai boabele din mijloc.

Este bine să se insămințeze după metoda 
de semănat în cuiburi așezate în pătrat, cu 
marcarea cîmpului făcută înainte. Această 
metodă poate fi aplicată ușor și de țăranii

mai 
timp 

de

urmată in

cînd tem-
10-12 gra-

muncitori cu gospodării individuale. Se ob
ține astfel împărțirea uniformă a cuiburilor 
și prin urmare a plantelor pe cimp.

După răsărire, prima lucrare obligatorie 
este afînarea pămîntului prin prășit de-a 
curmezișul rîndurilor, îndată ce plantele au 
2-3 frunze.

Porumbul se rărește in timp cit mai scurt, 
atunci cînd plantele au 4-5 frunze. Pentru 
distrugerea buruienilor și păstrarea umezelii, 
porumbul trebuie prășit cei puțin de trei ori.

Practica de mai mulți ani a dovedit că a- 
plicarea îngrășămintelor la porumb are o 
importanță foarte mare. Este absolut necesar, 
dacă vrem să obținem producții mari, să 
asigurăm la arătura de toamnă o cantitate 
de 15-20 tone de bălegar dospit la hectar.

Hrănirea suplimentară a plantelor se face 
in două rînduri : întîia oară după primul ră
rit și a doua oară cînd plantele ating 50-60 
cm. înălțime. La prima ingrașare se aplică 
de obicei gunoiul de păsări, uscat și bine *ă- 
rîmițat, care se împrăștie între rînduri și 
apoi se îngroapă cu cultivatorul. A doua în- 
grășare suplimentară a plantelor se tace 
dînd la hectar 40 tone must de grajd sub
țiat pe jumătate eu apă.

Pentru a combate formarea boabelor seci, 
se aplică o măsură foarte bună și anume po
lenizarea suplimentară artificială a plante
lor, după metoda lui A. S. Musiico, laureat 
al Premiului Stalin.

Rezultate bune dă copilitul. Chiar și în 
anii cei mai favorabili copilii nu formează 
știuleți, dar răpesc tulpinii principale o parte 
însemnată din umezeală și substanțe nutri
tive. Experiența arată că înlăturarea copililor 
sporește recolta de porumb cu cel puțin 
250 kilograme la hectar. Copilii se înlătură 
atunci cînd ei ating înălțimea de cel mult 
15-18 cm. Intîrziereia acestei lucrări micșorea
ză recolta.

Toate măsurile agrotehnice trebuie să fie 
aplicate in totalitatea lor, la timp, fără a le 
rupe una de alba. Aceasta este chezășia suc
cesului în sporirea producției la porumb.

Calea recoltelor bogate de porumb e des
chisă fiecărui țăran muncitor și ea nu este 
grea. Folosind cuceririle științei și experiența 
înaintată a fruntașilor. în producție, țăranii 
muncitori vor avea posibilitatea să se con
vingă că nu există opreliști pentru sporirea 
producției de porumb.

Ing. F. CONSTANTINESCU 
Ing. AL. ROMANOVICi

muncii 
recolte

pentru

Acestea nu sînt decît cîteva din produsele ce se pot obține din porumb.
In alimentația omului, ca furaj pen iru animale sau ca materie primă pentru in

dustrie, porumbul își găsește o largă fo losire fiind deci o plantă de mere însem
nătate.

l



Viața U. T. M.

Pentru înflorirea gospodăriei colective
Adunarea de alegeri a ufemiștilor de la gospodăria 

agricolă colectivă .
In organizația de bază U.T.M. din gos

podăria agricolă colectivă „Lazăr Cernescu" 
din comuna Valul lui Traian, raionul Medgi
dia, regiunea Constanța a avut loc adunarea 
generală de dare de seamă și alegeri.

In desfășurarea lucrărilor adunării gene
rale un loc important l-a ocupat felul în care 
organizația de bază U.T.M. l-a mobilizat 
pe utemiști și tineri să aplice în viață sarci
nile trasate de partid și guvern cu privire la 
întărirea economico-organizatorică a gos
podăriilor colective și la sporirea producției 
de cereale șl creșterea animalelor.

In darea de seamă prezentată de vechiul 
comitet al organizației de bază U.T.M. s-a 
arătat că îndrumați și ajutați de organizația 
de partid, utemiștii și tinerii din gospodărie 
au obținut succese deosebite în campania a- 
gricolă de toamnă, că datorită aportului 
adus de către utemiști și tineri gospodăria 
și-a îndeplinit planul :e însămînțările de 
toamnă înainte de termen, iar la arăturile 
adinei de toamnă planul a fost depășit cu 
&0 la sută.

Faptul că gospodăria colectivă a efectuat 
la timp șl în bune condițiuni muncile agri
cole și a aplicat întocmai regulile agromini- 
mului — a arătat darea de seamă — a 
avut drept rezultat obținerea de recolte spo
rite la hectar, ceeace a dus la creșterea 
bunăstării colectiviștilor. Astfel, pentru 
zilele muncă efectuate în anul 1953 utemistul 
Sabadin Curți, împreună cu familia sa a pri
mit 3268 kg. grîu, 1454 kg orz, 1200 kg. 
floarea soarelui, 1-500 kg- porumb și altele 
iar utemista Maria Rcmulus împreună cu 
familia sa a primit 2737 kg. grîu, 1197 kg. 
orz, 928 kg. floarea soarelui și 1249 kg. po 
rumb.

Cantități însemnate de cereale au primit
și aiți utemiști și tineri colectiviști

In darea de seamă s-a vorbit și despre 
munca tinerilor din sectorul zootehnic al 
gospodăriei. Organizație de bază U.T.M. 
sprijinită de organizația de partid și condu
cerea gospodăriei a ajutat la creșterea de 
cadre tinere în acest important sector de ac
tivitate al gospodăriei Astfel numeroși ute
miști și tineri au fost mobilizați să frecven
teze cursul agrozootehnic care funcționează 
în gespodărie iar utemiștii Ungureanu Pe
tre și Ismail Sacrie, la recomandarea orga
nizației U.T.M. au fost trimiși la școala de 
apicultură. Astăzi printre cei mai buni în
grijitori de vite, se numără utemiștii: Is
mail Musin, Popa Ion și alții care aplică 
cu succes în practică cele învățate la -cursul 
ăgrozootehnic-

Din darea de seamă a reieșit însă că o 
lipsă serioasă a vechiului comitet al organi
zației de bază U.T.M a fost aceea că nu a 
sprijinit conducerea gospodăriei pentru a lua 
măsuri în vederea măririi sectorului zooteh
nic deși există suficiente posibilități pentru 
realizarea acestei sarcini

Trecînd la analizarea vieții interne a or
ganizației, darea de seamă a «ratat că ve
chiul comitet al orgamzttte: d» bază U.T-M 
a dus o muncă dezorgar zatâ. sporadică 
fără perspective Ccmitetrl U.T-M n-a i"lre- 
prins acțiuni Ia care să fie antrenați toți 
utemiștii și tinerii. Lipsa de colaborare în 
muncă între membrii comitetului pe de o par
te și neantrenarea utemiștilor și tinerilor la 
rezolvarea sarcinilor pe de altă parte, a 
făcut ca în locul unei activități bogate viața 
de organizație să devină monotonă, nelnte- 
resantă. săracă în conținut

Vechiul comitet al organizației de bază 
U.T.M a manifestat de asemenea o nepăsare 
condamnabilă față de munca politică pentru 
atragerea de noi țărani muncitori pe făga
șul gospodăriei colective. Așa se face că 
timp de doi ani de zile în gospodărie au 
intrat foarte puțini utemiști și tineri. Vechiul 
comitet al organizației de bază U.T.M. nu a 
discutat în nlcio ședință de comitet sau 
adunare generală, modul in care trebuie 
desfășurată munca politică în această di
recție, n-a ținut o legătură strînsă cu orga
nizația U.T_M. din comună, nu s-a preocu
pat să organizeze împreună cu utemiștii șl 
tinerii din comună adunări generale des
chise sau alte acțiuni prin care să le explice 
tinerilor țărani muncitori individuali care 
este rodul muncii în comun, sau să-i invite 
pe aceștia la gospodărie să vadă cu ochii 
lor marile avantaje pe care le au colecti
viștii

Pentru toate aceste neajunsuri, utemiștii 
au criticat cu curaj lipsurile vechiului comi
tet al organizației de bază U.T.M.

Lazăr Cernescu"
— Eu cred că comitetul organizației noas

tre de bază U.TJM. a slăbit legătura cu masa 
utemiștilor, nu s-a bazat în acțiunile sale 
pe sprijinul colectivului — a spus utemistul 
Angliei Ion- Așa se explică dece comitetul 
U.T.M. a rămas surd la cerințele utemiști
lor adeptind o poziție birocratică față de 
critica de jos, față de propunerile și iniția, 
tivele noastre.

Mai acuin cîtva timp utemiștii au prepus 
să curățăm izlazul comunal prin muncă vo
luntară. Această inițiativă a fost îmbrăți
șată cu căldură și de către conducerea gos
podăriei. Prin curățarea izlazului noi asigu
ram pentru vite hrană mai multă și mai 
bună ceeace ar fi dus la îngrășarea lor și 
la sporirea producției la lapte. De asemenea 
pentru o mai bună folosire a timpului liber 
al tinerilor, se propusese organizarea unui 
teren de vo’ei. Propunerile noastre însă, au 
rămas tot propui,ieri pînă astăzi, pentrucă ve
chiul comitet U.T.M nu ne-a ajutat să le 
realizăm. In încheiere utemistul Anghel Ion 
a cerut ca noul comitet să asculte glasul 
tinerilor șl să sprijine inițiativele lor menite 
să îmbunătățească activitatea organizației 
de bază U.T.M.

Este adevărat, a spus tov Ismail Musin 
că vechiul comitet al organizației de bază 
U.T.M. a neglijat într-un mod nepermis e- 
ducarea comunistă a utemiștilor șl tineretu
lui din gospodărie. Io organizația noastră 
nu s-au organizat conferințe, adunări ute- 
miste deschise, reuniuni tovărășești sau alte 
acțiuni care să contrlbue la educarea comu
nistă a tineretului. La cercul politic de pildă 
propagandista Naide Mologani nu a predat 
decît o singură lecție la deschidere țar co
mitetul U.T.M. n-a îndrumat-o și controlat-o, 
n-a tras-o la răspundere pentru lipsa ei de 
activitate, 
mobilizați 
scriși nu

Eu aș 
mari care 
zației de bază U.T.M. se datoresc în bună 
parte și comitetului raional .U.T.M. Medgi
dia care de două luni de zile n-a mai trimis 
pe la noi niciun activist să ne ajute in muncă.

— Lipsa de educație comunistă, de pregă
tire politică a utemiștilor și tinerilor din 
gospodăria noastră — a spus la rindu! ei 
utemista Pauze Memedali — și-a arătat nu 
o singură dată urmările In timnul muncitor 
de recoltare a cerealelor, .spre exemplu 
unii utemiști și tineri care lucrau la culesul 
porumbului atunci cînd s-a lăsat frigul au 
plecat acasă lăsîndu-i pe vârstnici sâ culeagă 
singuri porumbul Lipsa de educație comu
nistă își arată urmările și acum te perfoate 
de iarnă, cînd în gospodărie este raită 
muncă de făcut cum ar f: căratul gu-m Iu 
pe cîmp. curățatei semințelor etc. iar ursi: 

lucreze ân «os- mistă a tlrSre- 
să-ș: îndrecte «teoția noul

La cursul agrotehnic nu sînt 
toți tinerii iar cei care sînt în- 
vin cu regularitate.

vrea să spun însă că lipsurile 
au existat în activitatea organi-

utemiști șs tineri nu vin si 
podărie. Spre educarea corn; 
tuhii iată încotro 
cc-nîtet

S5 2’tî qtyicM 
a-j scos la iveală 
fesiat în activitatea

— Nici munca cultural nu s-a tăcut sim
țită In gospodăria noastră a spus tev .Marla 
Romulus, bibliotecara gospodăriei Qțiva ute
miști au venit cu propunerea să formăm o 
echipă artistică Dar propunerea «ceasta, ea 
și multe altele, n-a fest sprijinită de vechiul 
comitet. Iată dece noi nu avem încă o echipă 
artistică deși posibilități pentru organizarea 
el avem destule.

Ckid s-a trecut la alegerea noului cernitei 
al organizației de bază, utemiștii au mani
festat aceeași grijă șî spirit de răspundwe 
pentru munca de viitor a orga'îzațle: de 
bază U.T.M. De aceea. e> au încredințat 
conducerea organizației de bază U.T-M. 
celor mai buni și mai destoinici utemiști 
din gospodărie.

In încheierea lucrărilor adunării de ale
geri, a luat cuvintul. secretarul organizați
ei de part;d din gospodărie tov Ghetrghe 
Tamaș. El a recomandat noului comitet al 
organizației de bază U T M să țtnâ o strtosâ 
legătură cu organizația de partid, să-i ceară 
sprijinul ori de cîte ori va avea nevoe, să 
asculte cu mai multă atenție criticile șt pro
punerile utemiștilor și să lupte pentru a 
ie da viață, să întărească munca politică 
pentru a-i antrena mai activ pe utemiști șl 
tineri la lupta pentru mărirea producției de 
cereale și animale, pentru înflorirea gospo
dăriei colective.

C. ANDREESCU, I. GHIȚUICA

:are au Mi leat crrt-te! 
iosre’fte ore s-ru m«n!- 

vechiulni cor-;:et 
ira’ă

La secția rulmenți strungar ie, a Uzine
lor „1 Mai" din Ploiești, lucrează și tînă- 
rul Nicolae Minea.

lată-1 in 
minuind cu precizie manetele, 
cu succes trei metode sovietice : 
Bcrtchevici. Voroșln și Jandarova, ei ișî 
depășește zilnic norma cu 160—170 la 
sută.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

fotografie !a strungul său.
Folosind 

Bikov-

In preajma alegerilor
pentru Sovietul Suprem al U, R. S. S.
Intîlnirea alegătorilor din circumscripția electorală Alexandrov din regiunea 

Vladimir cu N. N. Șatalin
investițiilor în
tară.

Referlndu-se
Șatalin a

Au primit pentru a 4-a oară 
Steagul roșu de producție

Pentru succesele obținute in cursa! se- 
mestrulm II a' anului 1953 colectivul sta
ției CFR-Pknești-Trtaj a primit marți după 
amiază, pentru a ta oară Steagul roșu de 
producție al Mnisteralui Căilor Ferate și 
a! Comitetului Central al SfaxFcatttlut mun
citorilor ceferiști.

Participînd la întrecerea 
cînd Hietadcâe d? nînncâ 
▼tetici colectivei s*.2ției 
cantitativ oe seme?‘rai I 
:n procent de Ii7.7t> la 
ace! ași 
m:e de

Tonaj

are a'
a suta, 
o anelor

-•------

MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 14 mar
tie, poporul sovietic va alege organul su
prem al puterii de stat din Țara Sovietelor 
— Sovietul Suprem al U.R.S.S. In întreag 
tară pregătirile in vederea alegerilor s-au 
transformat într-o vie demonstrație a unită
ții moral-politice a poporalul sovietic, a 
coeziunii sale de neclintit în jurul Partidu
lui Comunist și el Guvernului Sovietic, e 
hotărirll sale de a-și consacra toate forțele 
măreței cauze a triumfului comunismului.

La 8 martie a avut ioc la clubul feroviari
lor din Alexandrov, adunarea alegătorilor 
din circumscripția electorală Alexandrov, re 
giunea Vladirhir, consacrată întîîniri cu 
N. N. Șatalin, secretar al C.C. al P.CU.S. 
candidat In această circumscripție electorală 
în alegerile de deputați pentru Sovietul Su
prem al U.R.S.S.

După ce a mulțum.’t alegătorilor din cir
cumscripția electorală Alexandrov care au 
propus candidatura sa pentru ocul de depu
tat în Sovietul Suprem al U.R.S.S, N. N 
Șatalin a asigurat pe ce: prezenți că va de
pune toate etortwile pentru a îndreptați cu 
cinste această încredere.

Referindu-se la realizările obținute de po
porul soviete în dezvoltarea continuă a eco
nomie! naționale, a științe; și culturii, N. N 
Șatalin a subiriiat înaltul nivel de dezvol
tare atins de industria socialistă sovietică

Țin să arnl".tesc, a spus vorbitcruL că î" 
momentul de față marea industrie dă h 
fiecare nouă zile o producție egală cu Keer 
realizată in Rusia orerevolnționară în de

an întreg.
dezvoltării ndussrîei grele ic 

dițiiie pentru un avtat coaside- 
ar .ic-rle de cocs uns 

ncă in 1953. producția ramurile-' 
ie arrioole de coc 

cu 12% față de 1962; In ce.
al dciiea semestru ai araln: 1953 ea era 
14% mai mare decât in aoelaș! semestre 
anului 1962. Crește corstderabT volunru!

cursul unui
Succesele 

pregătit con. 
rabil al pre 
nnntXrer It 

industriei prcducitoare 
sum e crescut 
de 
cu 
al

e pent- 
Cte: de

xrtat a fast de
nied □ de s‘at >- 
rca*e și desrâr- 
iti iar stițkroa- 
cs arrâcrare. a 

sutâ
țese, productîvî- 
51 la șuti, ar 
ie axr a ces- ru s-a 

lucirea

industria ușoară și a'.Imen-

la sarcinile industriei. N. N. 
subliniat că este necesar să se 

descopere cu perseverență și să se folosească 
și ma: bine rezervele interne ale întreprin
derilor pentru sporirea producției indusrriale 
și în special a mărfurile*- de consum popu
lar. O sarcină urgentă și de cea mai mare 
importanță a economiei naționale constă în 
ridicarea continuă a productivității muncii, 
reducerea prețului de cost și îmbunătățirea 
considerabilă a calității producției.

Ocup;"du-se în continuare de problemele 
agriculturii, N. N. Șatalin a arătat că 
aceasta a progresat în ultim:: ani. Au fost 
complet refăcute colhozurile. S.M.T.-urile și 
sovhozurile distruse în timpul războiului, 
iar acum agricultura este înzestrată intr-o 
măsură tot mai mare cu tehnica înaintată.

Pentru ridicarea considerabilă a p-cduc- 
•J:: de articole de consum popular m țară 
j spus N. N Șatalin, o însemnătate deosebit 
de mare o are dezvoltarea continuă a econo
miei cerealiere ea bază a întregii producții 
agricole. Una din rezervele importante al* 
sporiri: producției d* cereale, paralel cu creș 
rerea productivității la hectar, o constituie 

■ a'.or. -.area pâmînt'jrilor virgine și îr.țeie- 
din regiunile din Kazahstan Siberia. 

Ural, precum și din regiunile Vb.găi și ale 
•Tzucazclu' de .nord.

N \ Șa’alto a subliniat epol că în mo- 
."tul de față principalul constă în a orga

-:za bre munca colhozurilor. S-M.T.-urilcr 
Ș! SO¥DCZli«"ikX.

In ’.up:z pentru avântul continuu al agri- 
cul'.ni și pentru ridicarea bunăstării mate
riale a ccTnoznicLor, e declarat vorbitorul, 
se va ș tj- mit alianța dintre clasa
*raac :-re.re și țărănimea colhoznică, care 
c-j:.' je temei a trălnidei statului nostru și 
--<-’.1 torță a mersulu: înainte al so- 

cletăți! sovietice spre comunism.
ce a subliniat că grija pentru satis* 

ace.rea cît mai depi nă a nevoilor materiale
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și culturale mereu crescînde ale poporiflui so
vietic este legea supremă a activității Parti
dului Comunist și Guvernului Sovietic, prin
cipala parte componentă a programului, con
strucției comuniste, N. N. Șatalin a declarat: 
Nu e departe timpul cînd în fiecare, oraș 
și în fiecare raion agricol, omul sovietic va 
putea cumpăra toate mărfurile de care are 
nevoie.

In legătură cu noile sarcini ale construc
ției comuniste, a continuat N. N. Șatalin, 
dobândesc o însemnătate tot mai mare ale
gerea și repartizarea justă a lucrătorilor 
Dacă vrem — și noi vrem într-adevăr foarte 
mult — să îmbunătățim în mod radical con
ducerea tuturor ramurilor economiei națio
nale și, în primul rîcid, a agriculturii, tre
buie să îmbunătățim selecționarea și educa
rea lucrătorilor. Aceasta este de înțeles: se 
știe că cadrele hotărăsc totul. In țara noas
tră nu ducem lipsă de oameni știutori de 
cart-x cult:, care cunosc bine treaba, simt o 
înaltă răspundere pentru ea și sînt capabili 
să o facă să progreseze cu succes.

Victoriile poporului sovietic, a declarat în 
încheiere N. N. Șatalin, au fost obținute da- 
tccită conducerii înțelepte a marelui Partid 
Comunist creat de genialul Lenin, ca urmare 
a aplicării consecvente și ferme e politicii 
elaborate de partid, politică care corespunde 
Intereselor fundamentale șl vitale ale tuturor 
ion .arelor U.R.S.S. Măreața și indestructi- 
-■I: unitate a partidului, guvernului și po- 

— iată izvorul tuturor victoriilor 
noastre.

Alegerile pentru Sovietul Suprem el 
U.R.S.S., desfășurate pe baza Constituției 
cele: mai democratice din lume, s-au în
cheiat întotdeauna cu victoria deplină a blo
cului de nezdruncinat al comuniștilor și celor 
lără de partid. Este mai presus de orice în- 
d i.tlă că și în apropiatele alegeri, oamenii 
muncii își vor da în unanimitate voturile 
pentru candidații blocului comuniștilor și ce
lor fără partid.

Infilnirea alegătorilor din circumscripția electorală Lenin din Kiev 
cu A. I. Kiricenko
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Sosirea în Cap talâ 
a unei del*gaț;i comsrcic'e 

austrace
Zilele acestea a sosit în Capitală o delega

ție comercială austriacă, care participă la 
lucrările comisiei mixte romino-ajstriace ân 
vederea stabilirii listelor de mărfi 
port și dc export rentru i^ul

'dulăi comerc'a» existent Intre

iaci ccsjc j-si de

nea

tri de im- 
l-i cadrul 
R.P.R. j:

Dr. K»rt

952. -pfcstrii grea i R.S.S. U- 
5.-*at de 17 ori sui resale pro

tect 'Sfcstria Ucrai'e-
Ptotojcțte g’ceilă a istregă hsăasteti 

a Ucrainei a crescut in 1953 de 3ocă ori in 
comparaț:e o anal I960.

OcoDiado-se de înflorirea continuă a eco
nomie: $t culturii R.S.S. Ucrainene, A. 
Keicecko a amintit despre construirea 
relui combinat de țesători de bumbac 
Hersoa. a combânatoiui de postav și 
pieptănată din Cern gov, de 
no Tor clădiri î!e UnL.ersttățn 5e 
Kter.
300 sectare. Ia țnviofi praporii::jor lor, dă-

Intîlnirea alegătorilor

l. 
ma- 
dzn 

Ună 
Ueragov. de coestr-jirea 

sie Universității de stat din 
care va ocupa o supra-'aU de t>este

-e Univers tății vor depăș: aproape de 
y ce cete existente, totalizând peste 1

Verbi descre sa'cini e agriculturii ucrai- 
■ene. A. L Kirireaso a declarat că în U- 
cniBa izvorul principal *1 sporirii prodac- 
țe de cerea le este și trebuie să fie mărirea 
cocs derat-Lă a productivității ia bectar 
a “Iturtor cerea Tere In această ordine de 
idei, ei a arătat că în anul acesta colhozu
rile și serbez uri e republicii vor semăna po ' 
-xnb pe o sur aretă aproape cu 900.000 hec
tare ma: mare decât anu! trecut ș: maț mare 
dect ta anii p.receăerr-:. Colhozurile ș: sovho- 
anrite din Ucranu i țind cu 49.000 de hec
tare suprafața :n • Ințată'cu'cartofi, legu
me și zarzavaturi.

Cu adiată recunoștință față de Partidul 
Comunls: față de Guvernul Sovietic și față 
de poporul rus a primit întregul popor ucrai- 
nean știrea despre transferarea regiunii Cri- 
meea din componența Federației Ruse 
componența Ucrainei Sovietice. Acest 
dovedește dragostea 
tă a poporului rus 
nean Acest act va 
tenia veșnică și de 
două mari popoare, 
orietenia tuturor popoareloj Uniunii Sovie
tice.

in 
act 

și încrederea nețărmuri- 
față de poporul ucral- 

întări și mai mult prie- 
nezdruncinat dintre cele 

va întări și mai mult

Uniuni 
pe aju- 
tuturor 

î a 
realizat înflorirea forțelor sale, dezvoltarea 
existenței sale de stat, a economiei și cul
turii, și-a reunit pămînturile într-un stat so- 
. i:::: socialist ucrainean. Actualmente U- 
craina este una dintre cele mai mari țări 
din Europa și ocupă locui ce i se cuvine pe 
arena Internațională.

Cea de a 300-a aniversare a reunirii U- 
c-ainei cu Rusia va fi sărbătorită de în
tregul popor în luna mai a acestui an. In- 
re^’in rea de către fiecare întreprindere a 
p!--lor sale de producție, accelerarea rit
mului construct’d, terminarea cu succes a 
principalelor munci agricole de primăvară 
va constitui cea mai bună sărbătorire a mă
rețului eveniment.

Poporui ucrainean, ca și toate popoarele 
patrie; noastre, a declarat A. 1. Kiricenko în 
încheiere, pășește în alegeri strîns unit în 
jurul scumpului său Partid Comunist și al 
Guvernului Sovietic. Clasa muncitoare, ță
rănimea colhoznică, intelectualitatea Ucrai
nei, eroicele muncitoare — femeile și glorio
sul nostru tineret, vor depune toate eforturi
le pentru a-șî aduce contribuția lor demnă 
la măreața cauză a comunismului.

Bazîndu-se pe succesele puternicei 
a Republicilor Sovietice Socialiste, 
torul frățesc al poporului rus și al 
popoarelor sovietice, poporul ucrainean

din circumscripția electorală Lenin din Saratov 
cu M. A. Suslov

Sosirea in Capitală 
a unei delegații de tehnicieni 

argentinieni
La începutul lunii martie a.c a sosit ân 

Capitală o delegație de tehnirieni argen
tinieni, din care iac parte Jose Maria Mo«- 
sone și Francisco Perret. Această delegație 
ne vizitează țcra cu ecopul de a face cunoș
tință cu producția industriei de ccnstrucți- de 
rr.aș ni a Republicii Potulare R<xn:ne. In spe
cial în sectorul de utilaj petrolifer, in vede
rea lărgirii schimbului comercial cu Argen
tina.

Pe aeroport, delegația argentiniană a fost 
primită de reprezentanții Ministerului Comer
țului Exterior și de conducerea întreprinde
rii de stat de comerț exterior Industrial
export.

de producție capitalist, de mult con-

Pentru valorificarea pămînturilor virgine și înfelenite

Inițiativa patriotică a comsomoîiștîlor
Plenara C.C. al Partidului Comunist al 

Uniunii Sovietice, care a avut loc zilele tre
cute, a adoptat o ho țări re cu privire la valo
rificarea în curs de doi ani în regiunile es
tice și sud-estice ale țării a 13.0IM.000 hec
tare de pământuri virgine și înțelenite. In 
1955 poporul sovietic va obține de pe aceste 
pămînturi peste un miliard puduri de cereale. 
Aceasta va permite crearea unui belșug de 
produse alimentare de înaltă calitate pentru 
satisfacerea deplină a nevoilor mereu cres- 
cînde ale populației și aprovizionarea cu ce
reale furajere pentru dezvoltarea continuă a 
creșterii vitelor. Sporirea producției de ce
reale este necesară de asemenea pentru crea, 
rea unor rezerve de stat și pentru sporirea 
exportului de cereale.

Răspunzînd la chemarea Partidului, tinerii 
sovietici pleacă să cucerească pămînturile 
virgine și înțelenite. Comsomoliștii din Mos
covă pășesc în primele rînduri. Primul deta
șament al tinerilor din Moscova a și sosit 
în ținutul Altai și a început să muncească pe 
noile pămînturi.

Trimișii Moscovei au fost întîmpinați în 
Altai cu multă căldură. La mitingul care a 
avut loc în piața din fața gării 
s-a strîns multă lume. Salutind 
secretarul comitetului de partid 
bedev, a spus:

— Urmând inițiativa voastră, 
patrioți și-au exprimat dorința 
la lucrările de valorificare a pămînturilor 
virgine ș: înțelenite. In curând vor sosi la 
noi tineri din Leningrad, Kuban și Stavropol, 
din regiunile Voronej, Rostov și din alte re
giuni ale țării. Valorificarea unor vaste în
tinderi de păm'nt virgin și înțelenit va per
mite colhozurilor șl sovhozurilor din ținutul 
nostru să dea în plus țării, chiar în acest 
an, zeci de milioane de puduri de grîu de 
Altai de prima calitate.

In numele comsomoliștiîor din Moscova, 
agronomul Kozulin, a spus următoarele:

— Am venit în Altai însuflețiți de o sin
gură dorință — să muncim în noile locuri 
mai bine decît am muncit în trecut. Trecînd 
prin Siberia ne-am întîlnit cu comsomoliștii 
din orașele și așezările siberiene. Și ei sînt 
e»ta să participe la lucrările de valorificare

B. Jirnov că

din Barnaul, 
pe cei sosiți 
de ținut, Le-

a pămînturilor înțelenite. Detașamentul nos
tru promite să muncească în strînsă colabo
rare cu oamenii muncii din Siberia, să în
vețe de la el.

In scurt timp, după primul detașament al 
tineretului au plecat din Moscova noi grupuri 
de voluntari spre Siberia apuseană și Ka- 
zahstenul de nord. In capitala Uniunii So
vietice, zeci de mii de tineri patrioți' și-au 
exprimat, în curs de cîteva zile, dorința de 
a pleca la lucru în regiunile în care vor fi 
valorificate pămînturi înțelenite.

Inițiativa patriotică a comsomoliștiîor din 
Moscova este urmată cu înflăcărare de în
tregul tineret sovietic. Peste 15.000 de tineri 
munritori și specialiști din întreprinderile din 
Leningrad și-au exprimat .pînă în prezent do
rința de a pleca în Siberia, Kazahstan și 
Ural.

Mii de cornsornoliști ucrainieni pleacă cu 
multă însufleț’re să valorifice pămînturile 
virgine Și înțelenite din Kazahstan. Primul 
grup numeros format din tineri mineri din 
Donbas a sosit deja la noul loc de muncă, 
la Kustanai. Sosirea lor s-a transformat în- 
tr-o adevărată sărbătoare a prieteniei din
tre popoarele ucrainian și kazah.

— Sirian printre primii comsomoliști 
ucrainieni care ple.zăm să lucrăm pe pămân
turile înțelenite din Kazahstan, — a declarat 
la mitingul care a avut loc la Celiabinsk me
canicul Ivan Rudskih. In urma noastră vor 
pleca sute și sute de tineri și tinere. Ei toți 
ard de dorința să obțină pe ogoarele Ka- 
zahstanului -recolte tot atît de bogate ca 
acelea pe care le-au strîns pe pămîntul ucrai
nian.

Tineretul Bielorusiei a răspuns de aseme
nea cu înfăcărare la chemarea Partidului de 
a valorifica într-un termen scurt întinderi de 
pământuri virgine și înțelenite. In S.M.T.- 
uriie, colhozurile și în întreprinderile din re
publică au loc adunări comsomoliste care 
lonstituie o strălucită demonstrație a! patrio
tismului tineretului. Elevii școlii de mecani
zare a agriculturii din Mstislav! au declarat

La 9 — vt-= a avut loc la Teatrul de Stat 
ie- Cce.-â ș: Balet _N. G. Cernîșevski" din 
Sarekw tatOnlrea alegâtor:lor din circum- 
> ■ a «.ectorală Lenin din Saratov, cu 
M. A. Suslov, secretar al C/L al P.C.U.S., 
rc cat in această circumscripție electorală 
i alegerile de deputați pentru Sovietul Su
ed al U.R.S.S.
Lsrtud cuvântul, M. A Suslov e spus că

ajegfad pe deputății in Sovietul Suprem al 
U.R.S.S.. poporul sovietic face totodată bilan
țul muncii creatoare depuse In perioada care 
a trecut, verifică în practică justețea politicii 
Înfăptuite de Partidul Comunist și Guvernpl 
Sovietic, își exprimă voința si atitudinea în 
ceea ce privește politica ce va trebui dusă pe 
viitor.

Sere deosebire de statele burgheze unde 
popoarele sri dominate de milionari și mi- 

. . ■ ia, alegerile pentru parlamente au 
loc in condițiile a tot felul de îngrădiri, co
rupției. înșelăciunii, amenințărilor șl teroa
re! directe împotriva alegătorilor din rîndu- 
.-. e tamenilor muncii, alegerile noastre, au 
. < condițiile democrației socialiste con
serve ".te, a spus M. A Suslov.

Poporul sovietic Intimpină apropiatele ale
geri cu un sentiment de mîndrie pentru în- 
.sTatele succese obținute de Patria sa sub 

recrea înțeleaptă a marelui Partid Co
munist

In ultimii patru ani, a declarat în legătură 
cu aceasta M. A. Suslov, producția de oțel, 
de pi.ia, a sporit tu aproape 15 milioane de 
tone. Aceasta înseamnă că numai sporul rea
lizat în producția de oțel depășește de peste 
3,5 ori producția anuală de oțel a Rusiei ța
riste. Extracția de petrol a sporit în cei pa
ir.: ani cu aproape 19 milioane de tone 
Amintesc, a subliniat vorbitorul, că în Ru
sia țaristă se extrăgeau numai 9 milioane 
tone de petrol anual. Extracția de cărbune a 
sp:r!t în acești ani :u 85 milioane tone, în 
timp ce în perioada dinainte de revoluție în 
Rusia se extrăgeau numai 29 milioane tone.

in domeniul agriculturii au fost realizate 
succese incontestabile, cu toate 
succese nu ne mulțumesc Suprafețele însă- 
mrnțate au fost extinse, re:oltele principale
lor culturi agricole au fost mărite.

Cu atît mai muit temei șl mândrie putem 
vorbi despre succesele noastre economice cînd 
cunoaștem situația din țările capitaliste

Modul
damnat de istorie, dă zi de zi noi și noi do
nezi de putreziciune. Anul 1953 a fost pen
tru țările capitaliste un an de greutăți eco
nomice crescînde, un an de reducere a pro
ducției și de înrăutățire continuă a traiului 
maselor populare.

Făcînd o comparație între situația econo
mică a Uniunii Sovietice și cea a S.U.A., 
M. A. Suslov a declarat: In timp ce în Uniu- 

"1 globală

cu multă însuflețire într-o adunare a lor 
sînt gata să plece pe noile pămînturi și chiar 
atunci au fost depuse 37 de cereri. „Rog să 
fiu trimis la muncă în Kazahstan în calitate 
de tra:tocist, — scrie în cererea sa elexTJÎ 
Nicolai Prutnikov. Promit să-mi folosesc toate 
puterile și cunoștințele pentru îndeplinirea 
hotărârii Partidului și Guvernului".

In mișcarea patriotică pentru valorificarea 
noilor pământuri s-au încadrat deja peste 
100.000 de tineri cetățeni ai U.R.S.S.

Detașamentele tinerilor entuziaști al că'or 
număr crește necontenit, nu pornesc :u mîi- 
nile goale la valorificarea pămînturilor înțe
lenite de veacuri. In ultimele două decenii a 
fost creată în Țara Sovietică o puternică in
dustrie, cu ajutorul căreia a devenit posibilă 
valorificarea unor întinderi uriașe de pămînt.

Partidul și Gux'ernul fa: totul ca să ușu
reze munca și viața pe noile pămînturi să 
fie plină de bucuri'. Spre răsărit se îndreaptă 
trenuri cu mii de tractoare Diesel, combine, 
automobile, semănătoare și alte mașini. Nu
mai regiunile în care se vor valorifica noile 
pămînturi vor. primi 120.000 de tractoare 
(socotite în tractoare a cîte 15 C.P.).

In uzinele din Moscova, Leningrad, Sverd
lovsk, Celiabinsk, Rostov’ și din alte orașe 
se extinde întrecerea pentru îndeplinirea 
înainte de termen a comenzilor destinate lu
crărilor de valorificare a noilor pămînturi. 
încă o serie de transformatoare complexe 
pentru centralele electrice sătești au fost 
terminate înainte de termen de muncitorii 
secției de montaj a uzinei de transformatoare 
„V. V. Kuibîșev" din Moscova. Aceste trans
formatoare sînt trimise regiunilor în care se 
vor valorifica pămînturile înțelenite din ți
nutul Altai și din Kazahstan.

Tinerii patrioți care pleacă să dea viață 
noilor pămînturi simt la fiecare pas spriji
nul Partidului, al Guvernului șl al întregului 
popor.

însuflețiți de hotărârea recentei plenare a 
C.C. al P.C.U.S., tinerii și tinerele pornesc 
cu înflăcărarea proprie zomscmoliștilor, ■ la 
munca pentru valorificarea noilor pămînturi , - - _____ ___ _ ___ v
care are o mare însemnătate în ridicarea con-, aviatori pentru a lua parte la exterminarea 
tinuă a bunăstării poporului sovietic. I popoarelor din Vietnam, Khmer și Patet-Lao.

că aceste

nea Sovietică în anul 1953 producția 
a industriei a sporit cu 12%, în S.U.Ă. pro
ducția industrială a scăzut începând din luna 
martie 1953 cu 10%, iar producția de oțel a 
scăzut pînă în decembrie 1953 cu 22%.

Mii de întreprinderi și firme se închid. 
Sute de mii de muncitori sînt aruncați în 
6tradă îngroșînd rândurile șomerilor.

Vorbind despre creșterea bunăstării po
porului sovietic, despre uriașele avantaje ob
ținute de populație de pe urma celor patru 
reduceri de prețuri la mărfuri efectuate în 
ultimii patru ani, M. A. Suslov a spus: Ca 
urmare a înfăptuirii tuturor acestor măsuri, 
bugetul fiecărei familii sovietice s-a îmbu
nătățit :u mult, cumpărăturile și cererea de 
mărfuri de consum popular pentru oamenii 
muncii au crescut considerabil.

Țările capitaliste, a continuat M. A. Sus
lov, prezintă un tablou diametral opus. Situa
ția materială a sutelor de milioane de oa
meni ai muncii se înrăutățește acolo an de 
an. In Anglia, de pildă, au crescut prețurile 
la produsele alimentare și la îmbrăcăminte, 
au crescut considerabil chiriile, au fost 
scumpite combustibilul, electricitatea și ser
viciile comunale. In perioada care a trecut 
din octombrie 1951, la pîine, carne, brînză, 
orez șl ceai, prețurile au crescut cu peste 
50%. In Franța, in ultimii șase ani, prețu
rile mărfurilor agricole au crescut de 2,5 ori. 
iar ale mărfurilor industriale de 4,5 ori. Cri
za economică care se apropie va aduce' noi 
lipsuri și suferințe oamenilor muncii din ță
rile capitaliste.

Făcînd o caracterizare a politicii externe 
a Statului Sovietic care urmărește consec
vent împiedicarea unui nou război, asigu
rarea muncii pașnice și ridicarea i^jntinuă a 
bunăstării poporului sovietic, M. A. Suslov 
a declarat : Noi stăm pe poziția neamestecu
lui în treburile interne ale altor state și con
siderăm posibilă o îndelungată coexistență

---------------------------- -e----------------------------

pașnică a statelor cu regimuri sociale dife
rite. Țara noastră desfășoară un comerț larg 
cu peste 50 de state. An de an se intensi
fică schimbul de diferite delegații între 
U.R.S.S. și țările străine.

Politica externă de pace a Statului Sovie
tic, care corespunde intereselor vitale ale po
poarelor din întreaga lume, contribuie la slă
birea încordării internaționale, îngreunează 
acțiunile forțelor imperialiste reacționare și 
întărește marele lagăr al păcii și democrației 
care a devenit în prezent una dintre cele 
mai hotăritoare forțe ale întregii vieți in
ternaționale. In strînsă și frățească unire cu 
Uniunea Sovietică eres:, se întăresc și luptă 
pentru consolidarea păcii țările de democra
ție populară. Experiența Uniunii Sovietice 
ajută popoarele din aceste țări să construias
că cu succes baza economiei socialiste.

In continuare, M.A. Suslov a arătat că suc
cesele dobîndite în economie și cultură se da
torase orînduirii socialiste, muncii pline de 
abnegație a poporului sovietic, Partidului Co
munist creat de marele Lenin.

M.A. Suslov a subliniat că rezolvarea cu 
succes a sarcinilor istorice trasate în hotărâri
le adoptate în ultima jumătate de an de Co
mitetul Central al P.C.U.S, și de Guvernul 
Sovietic va avea o uriașă însemnătate nu nu
mai internă, ci și internațională, exercitînd 
cea mai puternică influență atractivă asupra 
popoarelor din țările capitaliste și coloniale. 
Nu este întîmplător faptul, a subliniat vorbi
torul, că dușmanii noștri încep să manifeste 
neliniște în legătură cu măsurile aplicate de 
partid pentru ridicarea cît mai rapidă a bună
stării materiale a poporului.

In încheierea cuvlntării sale, M. A. Suslov 
declarat:
Tovarăși ! Țelul pentru care luptă țara

noastră este înalt și minunat! Noi construim 
societatea comunistă și luptăm pentru ca sta
tul nostru să se întărească și să înflorească 
și mai mult, pentru ca viața tuturor oamenilor 
sovietici să fie mai fericită și mai plină de 
bucurii, pentru ca tehnica și știința să ușureze 
și mai mult munca țăranilor și muncitorilor, 
pentru ca oamenii noștri să se îmbrace mai 
bine și să se hrănească mai bine, să aibă lo- 
cumțe mai bune și să se folosească de toate 
binefacerile culturii.

a

Declarația ministrului afacerilor externe al R. D. Vietnam
ȘANHAI 10 (Agerpres). — Agenția Viet

nameză de Informații transmite- declarația 
ministrului afacerilor externe al Republicii 
Democrate Vietnam, Hoang Minh Giiam, 
care protestează împotriva intervenției ame
ricane în războiul din Indochina. In decla
rație se spune printre altele :

Imperialiștii americani, care au finanțat și 
aprovizionat neîncetat pe colonialiștii fran
cezi cu bani și armament, pentru a prelungi 
războiul singeros din Indochina, nu numai 
că atentează la drepturile sacre ale popoare
lor din Indochina, dar prejudiciază și in
teresele poporului francez. Cînd eroicele po
poare din Vietnam, Khmer și Patet-Lao1 au 
zădărnicit în februarie 1954 planul agresiv 
al colonialiștilor francezi, guvernul S.U.A. a 
început să trimită în mod fățiș in Indochina

In legătură cu aceasta, in numele guver
nului și al poporului Republicii Democrate 
Vietnam, consider necesar să atrag atenția 
popoarelor iubitoare de pace asupra impor
tanței pe care o prezintă hotărîrea guvCrnu 
lui S.U.A. de a trimite piloți pentru a lupte 
în războiul agresiv din Indochina. In situ
ația cînd popoarele lumii luptă cu hotărîre 
pentru asigurarea păcii și destinderea în
cordării internaționale și cînd la conferința 
de la Berlin miniștrii afacerilor externe ai 
celor patru puteri au căzut de acord asupra 
convocării conferinței de la Geneva a celor 
cinci puteri, U.R.S.S., Republica Populară 
Chineză, S.U.A., Anglia și Franța și a celor
lalte țări interesate în reglementarea pașnică 
a problemei coreene și restabilirea păcii în 
Indochima, guvernul S.U.A. trimite în văzul 
tuturor piloți americani în Indochina. Este

evident că acest act înseamnă intensificarea 
intervenției americane în războiul din Indo
china.

In pofida cârdășiei dintre agresorii ame
ricani și colonialiștii francezi, popoarele din 
Vietnam .Khmer și Patet-Lao sînt hotărîte 
să continue lupta pentru independență națio
nală și libertate și să apere pacea în Asia 
și în lumea întreagă. Poporul Republicii 
Democrate Vietnam, împreună, cu popoarele 
din Khmer și Patet-Lao, sprijină în unanimi
tate hotărîrea adoptată la conferința de la 
Berlin ia miniștrilor afacerilor externe ei 
celor patru puteri cu privire la convocarea 
unei conferințe la Geneva, la 26 aprilie 1954. 
Ele își iau angajamentul să continue lupta 
pentru cia popoarele Indochinei să poată trăi 
în pace.



Cel de al l!-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — P.A.P. 
transmite:

La 10 martie, ore 12 și-a început lucrările 
cel de al 2-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez.
, .In numele Comitetului Central al P.M.U.P. 
congresul a fost deschis de Jozef Cyrank'e- 
wicz, membru în Biroul Politic al Comite
tului Central al P.M.U.P.

In prezidiul Congresului au fost aleși 
membri ai biroului politic, membrii supleanți 
ai biroului politic, membri ai secretariatului 
Comitetului Central al P.M.U.P. în frunte 
cu Boleslaw Bierut și un număr de activiști 
de frunte al partidului din viața publică și 
socială, muncitori, fruntași și țărani și re
prezentanți ai cercurilor . științifice și cultu
rale.

De asemeni au fost aleși în prezidiu mem
brii delegației sovietice în frunte cu N. S. 
Hrușciov, prim secretar al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. și conducătorii celorlalte de
legații ale partidelor comuniste și muncito
rești frățești.

Delegația Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
la cel de al II-lea Congres al P. M. U. P.

* VARȘOVIA 10 (Agerpres). - P.A.P. 
transmite : La 9 martie a sosit la Varșovia 
delegația Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice la Congresul abll-lea al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez. Din delegație 
fac parte N. S. Hrușciov, prim secretar al 
Comitetului Central al P.C.U.S.; N. A. Mi
hailov, prim secretar al Comitetului regional 
Moscova ai P.C.U.S.; A. E. Corneiciuc,

------------------ &------ ------------

Declarația Iui E. Faure despre necesitatea dezvoltării 
comerțului între Franța și Hăsărit

PARIS 10 (Agerpres). — Potrivit relată
rilor agenției France Presse, înaintea plecă
rii sale ia Geneva pentru a participa la se
siunea Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa, Edgard Faure, ministrul de finanțe 
al Franței și conducătorul delegației fran
ceze a făcui o declarație consacrată poziției 
Franței față de normalizarea legăturilor co
merciale între Răsărit și Apus. „Guvernul, 
a spu.s Faure, dorește ca exportatorii fran
cezi să nu fie ultimii care răspund la ce
rerile de echipament sau de mărfuri de larg 
consum ale economiei țărilor răsăritene**.

Faure a Insistat asupra largului orizont 
deschis comerțului Franței cu țările democra
tice. Astfel, el .a arătat că încă de pe acum 
aceste schimburi se cifrează la 14 miliarde

Scurte
o Secretariatul C.C. al Partidului Comu

nist din Indonezia anunță că între 15 și 20 
martie va avea loc la Djakarta cel de al 
V-’.ea Congres al Partidului Comunist din 
Indonezia.

9 Agenția Franca Presse anunță că la 8 
martie, 300 de studenți de la facultatea de 
medicină a Universității din Tunis, au decla
rat grevă in semn de protest împotriva decre
telor de „reforme** impuse de autoritățile 
franceze și semnate recent de beiul tunisian.

® După cum anunță ziarul „fmroze", peste 
cîtava zile vor sosi la Caraci reprezentanții 
a trei mari societăți petrolifere americane. 
Ei vor duce tratative cu guvernul Pakista
nez pentru a li se acorda dreptul de a ex
plora și exploata zăcămintele petrolifere din 
Pakistan.

® Grevele muncitorilor japonezi de la 15 
.mari societăți carbonifere din Japonia, care 
au început la 28 ianuarie, au luat sfîrșit la 
7 martie, după ce conducerea societăți or a 
promis că va acorda muncitorilor un spor 
de salariu de 500 de yeni lunar.

Republica Democrată Germană
întruchiparea năzuințelor tuturor patrioților germani
Evenimente'e care s-au desfășurat în pe

rioada de după cel de al doilea război mon
dial au dovedit că primejdia militarismului 
prusac continuă să existe, că reacțiunea inter- 

> națională a luat sub patronajul ei reinvie- 
» im acelor odioase forțe agresive care au 

provocat omenirii atîtea și atîtea suferințe. 
■ Renașterea Wehrmachtului hitlerist este, dea- 

ceea un fenomen pe lîngă care popoarele nu 
pot să treacă nepăsătoare. Dezbaterile con
ferinței de la Berlin și răsunetul ei interna- 

- țional au arătat destul de limpede că opi
nia publică mondială este trează și că ea nu 
are intenția să permită puterilor occidentale 
să-și ducă pînă la capăt jocul lor periculos 
de reînviere a militarismului german.

Experiența trecutului este încă proaspătă 
în memoria popoarelor lumii. Nu se poate 
uita uluitoarea refacere a mașinii de război 
germane după primul război mondial, petre
cută sub oblăduire? puterilor occidentale ș: în 
primul rînd a capitalismului american. Po
poarele își amintesc bine că. tratatul de la 
Versailles a deschis lui Hitler drumul spre 
pregătirea și dezlănțuirea celui de ai doilea 
război mondial. Milioanele de victime ome
nești și pagubele materiale incalculabile cu 
care s-a soldat acest război sînt rodul po
liticii puterilor apusene — politică de încu
rajare a militarismului prusac. Această poli
tică este reeditată însă astăzi într-o versiu
ne nouă. Mașina de război germană este re
înviată sub masca „armatei europene**, iar 
tratatele militariste de la Bonn și Paris sînt 
tocmai paravanul în dosul cărora acționează 
odioasele forțe ale revanșei și războitiihii.

Situația actuală este însă cu totul alta 
decît cea din perioada care a urmat primu
lui război mondial. In viața poporului ger
man s-au petrecut transformări uriașe ca o 
urmare a înl’rîngerii fascismului în ce! de al 
doilea război mondial. Revanșarzilor li se o- 
pun astăzi forțele sănătoase ale poporului 
german, ace’e forțe care au învățat din lecții
le istoriei și care vor să ferească poporul 
german și popoarele europene de reoetarea 
suferințelor trecutului. Reazim de neclintit al 
acestor forțe este Republica Democrată Ger
mană.

Existența Republicii Democrate Germane 
are o covârșitoare importanță. Apariția unui 
stat german iubitor de pace, constitue o 
ilustrare clară, categorică, a drumului pe 
care trebuie mers în rezolvarea problemei ger
mane, în stabilirea fizionomiei statului ger
man unificat.

Republica Democrată Germană, întruchi
pare a celor mai fierbinți năzuinți, ale celor 
mai buni fii ai poporului german, a putut să 
se nască în Germania răsăriteană, acolo 
unde a intrat armata sovietică eliberatoare.

Uniunea Sovietică este singura dintre ma
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Congresul a adoptat următoarea ordine 
de zi:

1. Raportul de activitate a Comitetului 
Central al P.M.U.P. (raportor Boleslaw 
Bierut).

2. Raportul de activitate a Comisiei Cen
trale de Revizie (raportor S. Rozga).

3. Principalele sarcini economice în urmă
torii doi ani (1954—1955) din planul de șase 
ani (raportor H. Mine).

4. Despre sarcinile în legătură cu dezvol
tarea agriculturii în cursul anilor 1954—1955 
și despre asigurarea mijloacelor necesare 
pentru sporirea producției agricole (raportor 
Z. Nowak).

5. Cu privire la unele sarcini organizato
rice și la modificarea Statutului Partidului 
(raportor E. Ochab).

6. Alegerea organelor conducătoare de 
Partid.

După adoptarea ordinei de zi, Boleslaw 
Bierut, președintele Comitetului Central al 
P.M.U.P. a prezentat raportul de activitate 
a Comitetului Central al P.M.U.P.

membru în Prezidiull C.C. al P.C. din Ucrai
na și ipri-m vicepreședinte el Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Ucrainene; N. E. Avhlmo- 
vici, al doilea secretar al C.C. al P.C. din 
Belorusia.

La frontiera sovieto-poloneză, delegația 
P.C.U.S. a fost întîmplnată de Josef Cyran- 
kieviez și Franciszek Mazur, membri ai Bi
roului Politic el Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez.

franci de fiecare parte, din care schimburile 
cu U.R.S.S. — 2,8 miliarde franci. Pe baza 
acordului comercial încheiat în iulie 1953 și 
revizuit la începutul acestui an. schimburile 
cu U.R.S.S. se vor cifra la 15 miliarde franci, 
adică vor spori de peste cinci ori.

Ministrul de finanțe francez a luat atitu. 
dine împotriva restricțiilor arbitrara impuse 
comerțului normal. Aceste interdicții „îm
piedică comerțul Franței cu Uniunea Sovie
tică șl țările de democrație populară**. Faure 
și-a exprimat speranța :ă „evoluția interna
țională va putea face să dispară cîndva a. 
ceste restricții... Dacă destinderea care s-a 
produs în ultimul timp se confirmă, va fi 
posibil să se facă mai suplă noțiunea de ma
terial strategic...**

știri
e La invitația Comitetului sovietic pentru 

apărarea păcii, dr. Joseph Wirth, cunoscut 
fruntaș al vieții publice din Germania și fost 
cancelar el Reic’nului, a vizitat Moscova.

• După cum anunță agenția France Presse, 
la 9 martie Adunarea Națională Franceză a 
respins cererea deputațilcr reacționari de a 
începe urmărirea deputațllor comuniști — 
Fernand Grenier și Andre Gautier din partea 
departamentului Sena.

• Corespondentul din Seul al agenției Reu
ter a transmis că potrivit declarației lui Bjon 
Ion Te, ministrul lislnmanist al afacerilor 
externe, „Statele Unite au iafermat neefiaal 
Ccreea de snd că poate, dacă va vroi, si 
boicoteze orice hotirire a majorității la 
conferința de la Geneva".

• Coresponden.jl din Lond-a al Agenției 
France Presse transmite cj la 9 martie, in 
apropiere de Perth (Scoția) s-a prăbușit un 
avion cu reacție. Avionul s-a sfârimat in bu
căți, după ce a zburat cite a secunde cu o 
viteză mai mare decit cea a sunetului. Avia
torul a murit.

♦♦

• s
CU

^*

n»o~

rile puteri semnatare ale acordului de 
Potsdam care a respectat acest acord 
neabătută consecvență.

In Germania răsăriteană s-au pr: 
ceea după cel de al doilea râz’poî 
adine: transformări democratee, transformare 
de o însemnătate istorică pentru poporci ger
man. Nu era vorba de schimbarea unui prr- 
tid cu altul, ci de făurirea unui reg:m de tip 
r.ou, cu desăvirșire necunoscut în intreag» 
istorie a Germaniei. Ca urmare a po:t c i 
Uniunii Sovietice pe o treime a pămintulu: 
Germaniei a putut fi lichidată baza soctaiă 
a militarismului prusac — iuncherii și baza 
economică a militarismului prusac — marile 
concerne. Puterea Iui „I. G. Farben’ndustrie'. 
A.E.G., Siemens, ,.Henke! A G.“ etc. a fost 
pentru totdeauna înlăturată in Germania ră
săriteană. Lichidarea monopolurilor capita
liste, efectuarea reformei agrare, reforma a- 
paratului de stat etc., au fost măsuri care 
au creat climatul necesar proclamări: Repu
blicii Democrate Germane.

Procesul de demilitarizare și denaz*licăre 
— care corespunde năzuințelor tutu- - po
poarelor iubitoare de pace — s-a desfășurat 
în mod riguros în conformitate cu hot art
rite adoptate la Potsdam. înlăturarea fas
ciștilor de la putere a însemnat crearea ce
lor mai largi perspective activității demo
cratice. Autoritățile sovietice s-au călăuzit 
întotdeauna după principiul enunțat de 
Stalin că hitlerii vin și se duc. însă poporul 
german, statul german, rămîne.

Crearea Republicii Democrate Germane 
este o expresie vie a năzuințelor nu numai a 
populației din Germania răsăriteană ci a nă
zuințelor tuturor patrioților germani. Ea este 
baza luptei pentru unitate a întregului popor 
german. Din prima zi a existenței sale, R.D. 
Germană a promovat o politică în interesul 
poporului german și a păcii mondiale. Sta
tul democrat german a stabilit trainice rela
ții de prietenie cu toate -țările iubitoare de 
pace și în primul rînd cu U.R.S.S. Pe vecie 
prieteni cu oamenii sovietici — este lozinca 
tuturor patrioților germani, a tuturor germa
nilor care doresc sincer să împiedice in vii
tor renașterea militarismului prusac.

Poporul german vede în Uniunea Sovietică 
cea mal consecventă apărătoare a intereselor 
sale și tocmai deaceea îi este orofund recu
noscător. Oamenii simpli din R.D. Germană 
nu pot uita că din mîinile oamenilor sovie
tici au primit libertatea și că tot ei au fost 
aceia care le-au dat putința să-și construias
că o orinduire democratică, o orîndulre care 
exclude orice influență a militarismului pru
sac. a naționalismului și șovinismului.

în condițiile orînduirii democratice, cetă
țenii R.D. Ge-mane au simțit pentru orima 
oară că muncesc în propriul lor interes, că 
cu cît munca le este mai spornică, cu cît 
realizările le sînt mai bogate, cu atît viața 
lor devine mai frumoasă, mai plină de conți
nut.

In R.D. Germană a crescut un tineret nou, 
căruia i s-a insuflat spiritul dragoste: și----------- --- -------------- ----------------------------

Sesiunea
Comisiei Economice 0. N. U. 

pentru Europa
GENEVA 10 (Agerpres). — In după a- 

miaza zilei de 10 martie a avut loc a doua 
ședință plenară a sesiunii Comisiei econo
mice O.N.U. pentru Europa ce se desfășoa
ră în prezent la Geneva. La propunerea iui 
Edgar Faure, șeful delegației franceze, 
Joseph Ulricht (R. Cehoslovacă) a fost re
ales președinte al Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa, iar Zolotas (Grecia) a fost 
reales vicepreședinte.

In cadrul ședinței au luat cuvîntul Edgar 
Faure — șeful delegației franceze — P. N. 
Kumîkin, șeful delegației sovietice.

Katz Suchy — șeful delegației poloneze — 
a propus o rezoluție care prevede invitarea 
reprezentanților Republicii D&mccrate Ger
mane și Republicii Federale Germane la lu
crările sesiunii.

----- o------

Guvernul Adenauer 
intensifică militarizarea 
Germaniei occidentale

BONN 10 (Agerpres). — Guvernul Ade
nauer intensifică pregătirile in vederea mi
litarizării pe scară largă a Germaniei oc
cidentale.

Astfel, potrivit serviciului de informații al 
asociației „Rhein-Ruhr-Klub**. la numai c- 
teva zile după adeptarea de către Bundes
tag a amendamentelor constituționale în fa
voarea remilitarizării Germaniei. Adenauer 
a elaborat un nou proiect care prevede insti
tuirea „instrucției militare obligatorii per.tru 
o perioadă de cel puțin doi ani**.

Din aceeași sursă se anunță că cercurile 
guvernante de la Bonn pregătesc organiza
rea statului major al noului Wehrmacht, 
din care vor face parte majoritatea genera
lilor șl ofițerilor hitleriști. Astfel, în postul 
de șef al statului major va fi numit genera
lul Heusinger, fost șef al biroului de ope*a- 
țiuni de pe lîngă comandamentul suprem el 
armatei hitleriste.

Adenauer în turneu la Atena
ATENA 10 (Agerpres). — Cancelarul vest- 

german Adenauer a sosit marți seara a 
Atena, venind de la Paris.

La aeroport, Adenauer, însoțit de secreta
rul Ministerului Afacerilor Externe ve-tger- 
man Hallstein, a fost în'.împinat de primul mi
nistru grec Papagos și de ministrul grec al 
propagandei Panaytos

După cum relatează agenția germană 
A.D.N., în cercurile politice bine informate 
se subliniază că vizita lui Adenaue- la A- 
tena este In strinsă legătură cu pla~u- • 
State'.or Unite de a încheia un pact —.i/tar 
separat cu Germania occidentală. Soanîa 
franchistă, Marea Britanie, Grecia și Turcia 
în cazul că tratatul armatei europene eu 
va fi ratificat.

Situația din Egipt
CAIRO 10 (Agerpres). — Agenția France 

Presse anunță că în urma ședinței comune 
de luni seara a membrilor guvernului și ai 
consiliului revoluționar din Egipt a fes: dat 
un comunicat in care se arată că aceștia au 
hotar?. să-I repună pe generalul .Nac-mb ta 
funcțiile sale die președ'nte a! republicii. pne- 

l ședințe al consiliului revoloțiociar și prim 
I ministru.

Schimbările care s-au produs ta n’tkrral 
t_mo. arată contonicatui ș coamoverseJe asu- 
pra funcEikx președintei a: repun 1 ci! ta spe- 

• cial „sin: rezukatal unei ree'n,elegeni intre 
, membrii consi’mlm revo!ușkxza.“.

Pe de a?.ă parte, in araanicatal dat pu- 
. blid Lății se declară că membri guvernului 
! șt ai consiliului rexohi’.kna^ au aorobat bo- 
1 răririle La e a 6 martie cu pro re a sîabi- 
■ lirea unu: regim cons:!-jțicnal și la conveca- 
| rea unei adunări constătisante.
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prieten*ri între popoare. TtaerB care trăiesc 
în R.D. Germană stat e-d-jeați intr-un climat 
pașnic, care exc -ode mihtarismai și orice in- 
ftaență dăunătoare a Jiitleriuge»!d"-'jluL Or
ganizata „Tineretul liber german** sădește 
:-i sufletul tineretului năzuința de pace, 
dragostea de patrie, o atitudine justă față de 

-<că. însușirea treptată a unei noi atitudini 
fată de muncă de către cetățervi Republici 
Democrate Germane a făcut pos biiâ grabn*- 
ca reconstmcție a economiei și dezvoltarea 
Intr-un ritm rapid a unor ramuri mdustria- 
*«e de bază.

A'tfeL tacă ta 1950, producția brută a în
tregii ecoatxni: naționale a Republicii De- 
m cra'e Germane a fost de peste două cri 
mai mare in comparație cu 1945. tar după 
îndeplinirea planului economic național pe 
1954 ea va fi de aproximativ trei ori mai 
mare decit in 1946. Numai producția brută 
a întregii industrii a fost in 1950 de peste 
două ori. și jumătate mai mare decît în 1946, 
iar In 1952 a fost de aproape oatru ori mai 
mare. Agricultura R.D. Germane, care în 
urmă cu ani se găsea in mîinile citorva lati
fundiar:, pășește acum pe un drum nou. Ea 
a furnizat numai în cursul anului trecut de 
două ori mai mu'.te produse decit în 1946. 
In țară ex:stâ în prezent 5.000 cooperative a- 
grco’e de producțte care cuprind peste 
138.000 gospodărit individuale cu o suprafață 
arabila de peste 770.000 ha. Acestea sint de
servite de cele 605 S.M.T.-uri care posedă 
pînă in prezent 23.000 tractoare.

Dezvoltarea Industriei și agriculturi: ca și 
rodmca colaborare economică cu țările la
gărului păcii șî socialismului au avut drept 
rezultat consolidarea neîncetată a bazelor e- 
conotnîce ale Republicii Democrate Germane. 
In aceste condiții a devenit pe deplin posi
bilă ridicarea continuă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii de ia orașe și sate.

Programul de măsuri economice adoptat în 
anul trecut de către Partidul Socialist Unit 
din Germania și de către guvernai R.D. Ger
mane a avut o influență binefăcătoare în pri
vința ridicării nivelului de viață al cetățeni
lor din R.D. Germană Paralel cu dezvoltarea 
continuă a industriei grele a crescut astfel 
considerabil producția bunurilor de larg con
sum. Acest lucru reese cit se poate de clar 
din cifrele care arată că costul vieții a scă
zut din 1950 pînă în 1953 cu peste 30%. Nu
mai cea mai recentă dintre scăderile de pre
țuri a adus populației R.D. Germane o eco
nomie de aproximativ 540 miliarde mărci in 
tr-un singur trimestru.

Sucpese'.e economiei pașnice ale Republici’* 
Democrate Germane sînt recunoscute pînă și 
de un ziar u'.trareacționar ca „New-York Ti
mes’* care în legătură cu creșterea nivelului 
de trai al populației din R.D Germană, scria 
la 22 noembrie 1953: „Domnește pretutindeni 
părerea că populația trăiește mai bine decît 
în trecut. Există mai multe alimente și o 
mai mare varietate a lor**.

Succesele economiei pașnice a R.D. Germa
ne nu pot fi despărțite de ajutorul sovietic.

Pentru pace și securitate 
în Europa și în lumea întreagă

Jules Cazaban
Laureat al Premiului de Stat

Berlin, declara- 
justă și de ne- 
— dirză apă:ă-

Am citit zilele tre
cute cu deosebită aten
ție declarația lui V. M. 
Molotov cu privire la 

rezultatele conferinței de la 
ție care oglindește politica 
clintit a Uniunii Sovietice, 
torre a cauzei păcii și securității în Europa 
și în lumea întreagă.

Ca și in zilele conferinței dela Berlin cînd 
popoarele lumii așteptau cu nerăbdare știri 
despre lucrările conferinței susținind cu căl
dură propunerile delegației sovietice, astăzi 
opinia publică mondială continuă să urmă
rească firul evenimentelor internaționale, să 
comenteze cu însuflețire rezultatele conferin
ței în lumina tâmplei și profundei analize a 
acestor rezultate făcută de V. M. Molotov.

Nețlnind seama de dorințele popoarelor, 
cercurile guvernante din S.U.A., Anglia și 
Franța, desfășoară după conferință o largă 
campanie propagandistică prezentînd opiniei 
publice propunerile sovietice intr-un moi 
complect denaturat. Și nu numai atit. Ei au 
început de pe acum pregătiri febrile țentru 
a împiedica reușita lucrărilor conferinței dela 
Geneva așa cum au împiedicat desfășurarea 
cu succes a tratativelor dela Berlin.

In cadrul uneltirilor lor ei se folosesc 
mare măsură de guvernul Adenauer care 
prezintă actualmente principalul reazim 
revanșarzilor vest-germani. După conferința 
dela Berlin guvernul Adenauer și-a inten
sificat pregătirile în vederea militarizării pe 
scară largă a Germaniei occidentale. La nu
mai clteva zile după adoptarea de către 
Bundestag a amendamentelor constituționale 
în favoarea remilitarizării Germaniei, Ade
nauer b elaborat un proiect care prevede
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Propunerile sovietice arată
• V ■ • *lnspre asigurarea păcii

Gheorghe Chiru
Uzinele ,,21 Decembrie** București

• • ..... *
nurlie lor prin îmbrăcarea 
ln uniforme ale „armatei europene*’, de parcă 
lupul s-ar cuminți dacă îi schimbi pielea.

Cu această „armată europeană** vor impe
rialiștii americani să amenințe țările demo
cratice. Dar ar fi bine ca înainte de a-și face 
planurile nebunești să-și amintească de 
exemplu ce-au pățit alți fasciști la Stalin
grad.

Pentru a fi pace in Europa există cale de 
urmat. Tovarășul Molotov a arătat din nou 
in declarația sa in legătură cu rezultatele 
conferinței de la Berlin că marea Uniune 
Sovietică este gata să încheie un tratat de 
asigurare a securității colective în Europa cu 
toate statele care doresc pacea, indiferent de 
ccinduirea lor socială. Așa nu va mai fi o 
grupare militară de șase state, ci toate sta. 
tele Europei vor fi reunite pentru a se apăra 
Împotriva agresorilor, oricare ar fi ei.

Intr-adevăr astfel, pe calea propusă 
Uniunea Sovietică se va ajunge la liniște 
Europa și fiecare din noi va putea munci 
pace.

Niciodată nu poți 
uita o mare nenorocim. 
Așa nici eu nu pot să frezor 
uit anii ctod naziștii 
ne-au orupat țara. Și mereu tor aduc aminte
de acele vremuri cînd citesc despre cele ce 
se intrrnplă in Germania occidentală. La fel 
ca pe vremea lui Hitler, bandiții fasciști or- 
gsnizează adunări, amenință Uniunea Sovie
tică și celelalte țări democratice, defilează 
„in pas de gîscă". Toate acestea sub îndru
marea ascunsă, sau uneori chiar directă, a 
imperialiștilor americani. Aceștia doresc să 
vadă din rau toata Europa ocupată de hoar
dele fasciste puse ta slujba căpeteniilor din 
SUA

Faptul că naziștii ridică iar capul în Ger
mania occidentală, îl înțelege insă la fel ca 
mine și muncitorul din Franța «au Belgia. 
De aceea socotesc imperialiștii americani :ă 
e mai bine eă-și ascundă planurile lor prin 
*-; izțarea „comunității defensive europene". 
Ia acest bloc agresiv trebuie să se reuneas
că 
ța. Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg și de-

-rma’ele a șase state occidentale — Fran-

In legătura cu conferința de la Geneva
NEW YORK 10 i Xge"?res) După cam a- 

suață corespondental din Seul al agenției 
Associated Press, primul mtaistru al Canadei. 
Saint Laarent, care se af.ă în prezent în 
Coreea de sud, a declarat corespondenților 

, că. după cum speră, conferința de la Gene
va „va da rezultate pozitive".

După cum anunță corespondenlul agen- 
I ției United Press, la întrebarea dacă invi

Ca urmare a acordului încheiat la Moscova 
— accrd despre care revista londoneză „Spec- 
tat*r" a scris că constitue ..o contribuție rea
lă la economia și bogățiile Germaniei răsă- 
riteM" — de la 1 ianuarie 1954 R.D. Ger
mană a încetat să mai plătească reparații, 33 
de întreprinderi sovietice din Germania au 
frst trecute fără plată în proprietatea R.D. 
Germană, volumul cheltuielilor de ocupație 
a Iest redus. R.D. Germană a fost scutită 
si de plata datoriei provenind din cheltuie
lile de ocupație etc.

Prestigiu: internațional al R.D. Germane 
s-a consolidat. Lucrul acesta se reflectă, prin
tre altele, ș: în aceea că o serie de țări capi
talism ca Finlanda, Austria, Franța, Egipt, 
Suziia. etc., au încheiat acorduri economice 
cu R.D. Germană.

Succesele obținute de Republica Democra
tă Germană exercită o puternică atracție a- 
supra păturilor largi ale poporului german 
și sînt primite cu dragoste de toate popoarele 
luipîi Aceasta nu poate fi insă pe placul 
clici: revanșarde de la Bonn și al protectori
lor de peste ocean ai aceste’a. Nu-i deci de
loc intimplătar și nici de mirare că împotri
va Republicii Democrate Germane a fost lan
sată o mirșavă campanie de provocări, cam
panie care a culminat prin provocarea tipic 
fascistă care a avut loc la Berlin în ziua de 
17 iunie a anului trecut. Eșecul acestei pro
vocări nu a dat de gîndit dușmanilor po
porului german. El au continuat și continuă 
acțiunile lor provocatoare, țesind în mod 
nerușinat în jurul R.D Germane o pînză de 
minciuni și calomnii. Chiar și în zilele con
ferinței de la Berlin propaganda americană 
nu s-a jenat să pună în circulație d:ierite 
știri potrivit cărora în R.D. Germană ar fi 
avut loc „tulburări’*. Un corespondent al 
bine-cunoscutej agenții britanice ..Reuter** s-a 
deplasat în două orașe din R.D. Germană 
spre a verifica realitatea — ’a Hal’e și Leu
na. „Eu nu am putut observa n’mic. ...Niciun 
singur om nu mi-a confirmat știrile** (e vor
ba de p-etinse!e „tulburări”) — mărturisește 
ziaristul englez. De altfel, la uzinele chimice 
din Leuna corespondentul agenției engleze 
a avut o discuție instructivă cu un hătrin 
muncitor german: „In ziarele voastre se 
scrie că noi facem greve, i-a spus acesta. 
Priviți graficul nostru de producție. Nu se 
noate în acel aș timp face greve și avea 
tot odată o depășire de normă de trej zile".

Manevrele propagandei americane nu pot 
ascunde rea! tatea Poporul german, po
poarele iubitoare de pace din 'ntreaga lume 
cunosc eforturile permanente ale guvernului 
Republicii Democrate Germane, eforturi fă
cute în scopul unificării pașnice și 
tlce a Germaniei, în scopul făuririi 
german unit și iubitor de pace

Poporul german este un popor 
tradiții culturale El nu se poate împăca 
cu situația de colonie 
ca.re se află Germania 
această parte a Germaniei, sub oblăduirea 
puterilor occidentale, a reînviat puterea mo
nopolurilor care a constituit întotdeauna baza 
agresiunii germane și care l-au înscăunat pe 
Hitler ia putere. In Germania occidentală 

denmera- 
unui stat

cu mari

americană în 
occidentală. In

instituirea „instrucției 
militare obligatorii". 
Executînd diverse pre
siuni și prin interme

diul lui Adenauer, imperialiștii americani vor 
să obțină din partea Franței votul pentru 
„armata europeană".

Toate acestea dezvăluie planurile cercurilor 
agresive din S.U.A., Anglia și Franța de 
creare a „armatei europene** în care forțele 
armate din Germania occidentală voj avea 
o situație dominantă.

Complet opusă politicii blocului occiden
tal este politica Guvernului Sovietic — po
litică îndreptată spre întărirea păcii și prie
teniei între popoare. La conferința dela Ber
lin, Uniunea Sovietică a opus plianur.lor de 
creare a unor grupări militare ale statelor 
europene un plan concret pentru asigurarea 
păcii șl securității tuturor țărilor Europei, 
plan ce și-a găsit expresia in proiectul sovie
tic de „Tratat general european** cu privire 
la asigurarea securității colective in Europa.

„Tratatul general european" tinde spre 
constituirea unui lagăr unit nl tuturor state
lor europene, lagăr care să ducă la întărirea 
păcii în Europa. La acest tratat pot participa 
toate statele europene, independent de crîn- 
duirea lor socială, iar plnă la restabilirea 
unității Germaniei, ar putea participa atît 
Republica Democrată Germană c‘t și Germa
nia occidentală.

Propunerile sovietice sînt o nouă dovadă a 
dorinței Guvernului Sovietic ca în problemele 
apăwrii păcii să se ajungă la înțelegere atît 
în Europa, cît și în lumea întreagă. Alături 
de toți oamenii care vor să se dedice unei 
munci pașnice și creatoare, aprob cu toată 
căldura propunerile sovietice pentru un tra
tat general european care indică adevărata 
cale spre securitatea
Europa.

• . „

și consolidarea păcii în

cccl-

calea 
Europa
sigur Germania 
dentală. In acest fel
speră miliardarii ame
ricani să ascundă pla- 

vechilor naziști

de 
în 
în

tarea reprezentanților Republicii Populare 
Chineze la conferința de Ia Geneva înseamnă 
recunoașterea guvernului Republicii Popu
lare Chineze, Saint Laurent a declarat:

„Nu știu dacă acest lucru a însemnat re
cunoașterea, însă consider că odată și odată 
va trebui să privim lucrurile în mod rea
list și să recunoaștem că actualul guvern 
chinez este guvernul pe care îl dorește po
porul".

cercurile militariste șl revanșarde își desfă
șoară nestingherite activitatea dor dăunătoare 
păcii întregii lumi și poporului german în
suși, activitate criminală de scindare a Ger
maniei.

Republica Democrată Germană constitue o 
stavilă în calea mslitariști’or de la Bonn. 
Guvernul R. D. Germane duce o politică în 
interesul unificării Germaniei, o politică de 
coiaborare cu toți patrioții care sînt intere
sați de viitorul Germaniei. In acest sens 
trebuie subliniată propunerea ca ila conferin
ța de la Berlin delegași din ambele părți ale 
Germaniei să-șl fi putut rosti cuvîntul, ca 
deasemeni șl repetatele propuneri cu privire 
la colaborarea economică și culturală între 
R.D. Germană și Germania occidentală.

Po'itica guvernului de la Bonn și a inspi
ratorilor lui de peste ocean, a împiedicat pînă 
în prezent realizarea unui acord. Poporul! 
german își contiguă însă lupta sa. El știe că 
are în U.R.S.S. o prietenă devotată, lucru 
care s-a vădit din plin la conferința de la 
Berlin.

Oamenii simpli din întreaga Genmanie spri
jină întru totul propunerile reprezentantului, 
sovietic la conferința de la Berlin privind 
tratatul de pace, constituirea unui guvern 
provizoriu, organizarea de alegeri etc. Ei au 
primit deasemeni cu un uriaș interes propu
nerea făcută de delegația sovietică la aceaslă 
conferință, referitoare la încheierea tratatului 
general european cu privire la securitatea co
lectivă în Europa.

Poporul german înțelege că unitatea Ger
maniei nu poate fi asigurată atîta vreme cît 
puterile occidentale duc o politică dz scin
dare a Europei. Crearea unui sislem de se
curitate colectivă în Europ<a. așa cum a 
propus delegația sovietică, exclude posibi
litatea atragerii unei părți sau a alteia a 
Germaniei în grupări militare opuse. Parti
ciparea R. D. Germane și a Germaniei oc
cidentale la tratatul general eu'opean cu 
privire la securitatea colectivă în Europa 
cs'e de natură să apropie perspectiva uni
ficări: Germaniei.

Problema germană asupra căreia la Berlin 
nu s-o căzut de acord, rămîne mai departe 
la ordinea zilei. Poporul german va lupta 
cu și mai mult avînt pentru rezolvarea ei 
intr-un spirit demAcrat'lc. După cum a subli
niat Otto Grotewohl într-unul din discursurile 
sale recente „Republica Democrată Germană 
stă astăzi mai ferm și neclintit decît oricînd 
in lagărul păcii în strînsă prietenie cu 
marea Uniune Sovietică. Republica Democra
tă Germană va continua cu curaj și vigoare 
lupta pentru rezolvarea problemelor naționa
le germane. încheierea tratatului de pace și 
restabilirea unei Germanii unite, democratice 
și iubitoare de pace**.

Poporul rcmîn susține lupta dreaptă a po
porului ge-man pentru unitatea patriei sale. 
Intre Republica Populară Romînă și Repu
blica Democrată Germană s-au sțatornxit 
strtase relații de prietenie. Constructorii so
cialismului din R.P.R sînt alături de patrio
ții germani în lupta pentru realizarea idea
lurilor lor — o Germanie unită și democra
tică în Europa din care să fie alungată pri
mejdia războiului.

EDGARD OBERST

Un comunicat 
al Ministerului Afacerilor 

Interne al R. D. Germane
BERLIN 10 (Agerpres).. - A.D.N. trans

mite : Ministerul Afacerilor Interne al Re
publicii Democrate Germane a dat publici
tății un comunicat în oare sînt demascate a- 
firmațiile mincinoase ale presei vestgermane 
cu privire la întărirea poliției populare *n 
Republica Democrată Germană. Ministerul 
Afacerilor Interne al Republicii Democrate 
Germane declară că Guvernul R. D. Ger
mane continuă să ducă politica expusă in 
memorandul prezentat conferinței de la Ber
lin a celor patru miniștri ai afacerilor ex
terne.

Cultură tizică șt sport 

Turneul internațional 
de șah al R. P. R.

Miercuri a fost zi de disputare a partide
lor întrerupte în cadrul Turneului internațio
nal de șah al R.P.R.

In cinci partide s-a consemnat rezultatul 
fără reluarea jocului. Astfel, Szabo a ce
dat la Pachman și Furman la Wade. De a- 
somenea, campionul R. P. Polone Sliw-a a 
recunoscut victoria lui Bălanei. In partide
le Furman-Holmov și Ciocîltea-Paoli, par
tenerii au căzut de acord asupra remizei.

Celelalte trei partide care s-au continuat 
au fost urmărite cu mult interes de specta
tori. Atenția lor a fost atrasă îndeosebi de 
partida dintre tînărul șahist sovietic Kcrci- 
noi și marele maestru suedez Stahlberg, Kor- 
cinoț a. găsit un plan ingenios de continua
re. Prin manevre fine, el și-a accentuat trep
tat presiunea asupra pieselor negre. In situa
ție grea, Stahilberg s-a recunoscut învins.

In partida cu Troianescu, șahistul ceho
slovac Filip și-ia valorificat repede avantajul 
material, obțintod victoria la mutarea 51.

O’Kelily, care avea un pion în plus în par
tida Nejmetdirjov, nu a reușit să fructi
fice acest avantaj deoarece maestrul sovietic 
a reușit să ajungă într-o poziție teoretica 
de remiză, rezultat cu care s-a terminat par
tida după 61 de mutări.

După opt runde, fruntaș al clasamentului 
a devenit maestrul internațional Pachman 
(R. Cehoslovacă) cu 6'72 puncte. Urmează 
Kliiger (R. P. Ungară) cu 6 puncte; Karci- 
noi (U.R.S.S.), Nejmetdinov (U.R.S.S.), Fi
lip (R. Cehoslovacă) cu cîte 5’/2 puncte; 
Wade (Noua Zeelandă) cu 5 puncte, Holmov 
(U.R.S.S.), O’Kelily (Belgia) cu cîte 4:/a 
puncte; Furman (U.R.S.S.) zu 4 puncte; San
dor (R. P. Unga~,"i), Szabo (R.P.R.), Stahl
berg (Suedia) cu cîte 3*/2 puncte; Ciocîltea 
(R.P.R.), Trcianescu (R.P.R.), Bălăne: 
(R.P.R.) cu cîte 3 puncte; Sliwa (R.P. Polo
nă) cu 2'/2 puncte; Voiculescu (R.P.R.), 
Paoli (Italia) cîte l'/2 puncte.

Astăzi, începînd de ia ora 17, turneul! con
tinuă în sala Teatrului C.C.S. cu desfășu
rarea partidelor din runda 9-a: Nejmetdinov- 
Wade; Szabo-O’Ke’.ly; Ciocîltea-Sandor; Klu- 
ger—Pachman; Troianescu—Paoli; Sliwa— 
Voiculescu; Holmov—Filip; Stahlberg—Bă- 
lăn-el; Furmah—Korcino'.
(Agerpres).

Un nou record mondial 
stabilit de înotătorii sovietici
STOCKHOLM 10 (Agerpres). — TASS 

transmite:
In seara zilei de 9 martie, înaintea în

ceperii întîlnirii de nataiție dintre înotătorii 
sovietici și suedezi, echipa Uniunii Sovie
tice, alcătuită din V. Soloviev, V. Miniașkin, 
P. Skripcenco ți L., Balandin a stabilit un 
nou record mondial la proba de ștafetă 
4x100 m. mixt.

Cel patru înotători sovietici au obținut re
zultatul de 3’52”0.

Vechiul record era de 3*55“ și aparținea 
echipei de ștafetă a S.U.A.

Turneul de fotbal de la Arad
ARAD 10 (Agerpres). — Aproape 6000 de 

spectatori au urmărit miercuri la Arad des
fășurarea penultimului joc din cadrul tur
neului de fotbal pentru calificarea în cate
goria A. S-au întâlnit echipele Metalul Câm
pia Turzii și Spartac București. Timpul fru- 
mos și starea terenului de jo:, acceptabilă, 
au permis ca întîlnirea să se desfășoare în 
cele mai bune condițiuni. Jocul a fost foar
te dîrz și s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate: 0—0.

Clasamentul înaintea ultimului joc se 
zi-ntă astfel :
1. Metalul Cîmpia Turzii 4-1-2-1 5:2=4
2. Progresul Oradea 3-2-0-1 2:4=4
3. Sipartac București 3-0-2-1 1:2=2

pre-

pct. 
pct. 
p:t.

In Editura pentru literatură 
politică a apărut:

CE AU VĂZUT EI IN REPUBLICA 
POPULARA ROMANA.

Impresiile unor participant la cel 
de al IV-lea Festival Mondial al Tine
retului.
116 pag. 1,50 lei

Spectacole
Joi 11 martie 1954

TEATRE: Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R.: Balet și Giani Schichi; Național 
„I. L. Caragiale“ (sala Comedia) : Matei 
Miilo; Național „I. L. Caragiale'* (sala Stu
dio) Nunta lui Crecinschi ; Teatrul de Stat de 
Operetă : Culegătorii de stele; Municipal: 
Lumina de la Ulmi; Tineretului: Simeon Albac; 
Armatei (B-dul. G.ral. Magheru): De partea 
cealaltă; Muncitoresc C.F.R. (Giulești): Vino- 
vați fără vină ; Studioul actorului de iilm 
„C. Nottara**: Familia; Ansamblul de Estrada 
al R.P.R. orele 16: ...Și Hie face sport, orele 
19,45 : Fără mănuși ; Teatrul Evreesc de stat: 
Bolnavul închipuit.

CINEMATOGRAFE : Patria, București, În
frățirea între popoare : Un pichet în munți ; 
Republica, I. C. Frimu, Flacăra: O scrisoare 
pierdută ; Elena Pavel : Femeia are cuvîntul ; 
Lumina : Inimi de oțel ; Victoria : Casa mult 
visată ; Maxim Gorki : Tolstoi la Iasnaia Po- 
liana, Feriți’ pădurile de insecte, Sarmico; 
Timpuri Noi : Campionatele de atletică ușoa
ră, Viscolul, (Jurnal romînesc nr. 6 și 7), 
Jurnal sovietic nr. 67, Maeștrii porțelanului, 
Reportajul bufniței ; Gh. Doja : Fiica regi, 
meniului ; Alex. Popov : Keto și Kote : 8 Mar
tie : Brigada Kotovski ; Grivița : întîlnire pe 
ring : Vasile Roaită : Magazin de stat ; Cui- 
tural : Primul spectacol ; C. David : Căp'tan 
la 15 ani ; Alex. Sahia : Apărătorii patriei ; T. 
Vîadimirescu : Luptătorii poporului ; Arta : 
Pumnul de fier : Miorița : Aventurile lui Nas- 
tratin Hogea;Moșilor: Roina.tul unei tinere 
căsnicii; 23 August: Campionul boxului; 
Dorica Simo : Prin India; (lie Pintilie : Co. 
râbiiie atacă fortărețele (Amiralul Ușâcov, 
seria Il-a); Popular : Plecat fără adresă; 1 
Mai: Supusul; Volga: inimă fierbinte; M. 
Eminescu: Destinul unor femei; 8 Mai:
Vietnamul în luptă ; Libertății : Balada Sibe
riei ; N. Băîcescu : Copilărie fericită ; Meciul 
internațional de fotbal R.P. Ungară-Anglja ; 
Pisoiul neascultător; Rahova: Preludiul glol 
riei ; Giga Bancic : Prieteni nedespărțiți.
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